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0 UVOD  
 
 
Mestna knjižnica Ljubljana je v preteklem letu uspešno izpolnila svoje poslanstvo in dosegla nekatere 
odlične rezultate, ki jih je vredno posebej izpostaviti. Naša prizadevanja so bila tudi tokrat precej 
opažena v medijih, saj jih je spremljalo kar 264 časopisnih, radijskih in televizijskih prispevkov o MKL, 
zaposleni pa smo objavili okrog 70 strokovnih prispevkov o različnih vsebinah našega dela ter izdali 
sedem strokovnih publikacij. Najbolj pa smo veseli, da nam je uspelo dokončati tri pomembne 
investicije v izboljšanje prostora naših knjižnic in tako ponuditi boljše pogoje uporabnikom in 
zaposlenim. 
 
V letu 2014 so bile izvedene številne prostorske izboljšave ter dopolnitve knjižnične in IKT opreme v  
knjižnicah MKL, v dveh knjižnicah smo izvedli popolno obnovo prostorov. V letu 2014 sta bili zaključeni 
prenova Knjižnice Šentvid (otvoritev 23.04.2014) in prenova Knjižnice Savsko naselje (otvoritev 
30.09.1014). Za potrebe izobraževanja uporabnikov in knjižničarjev smo uredili tudi novo računalniško 
učilnico Učnega centra MKL s petnajstimi računalniškimi delovnimi mesti, ki je v uporabi od marca 
2014. V Knjižnici Jožeta Mazovca so bila zaradi dotrajanosti zamenjana vsa okna v centralni stavbi (v 
organizaciji Oddelka za kulturo MOL), zamenjali smo klima naprave in generalno obnovili dvigalo, saj 
zaradi pregrevanja ni bilo več varno za uporabnike. Na večini izposojevalnih mest v vseh naših 
knjižnicah smo zastarele računalnike nadomestili z novimi, RFID sistem za Knjižnico Šentvid pa je v 
testiranju. 
 
Najpomembnejša sredstva, ki jih knjižnica vsako leto pridobi, so tista za nakup novega gradiva, saj 
obseg novih naslovov in ustrezna količina izvodov zagotavljata vzdrževanje aktualnosti in zanimivosti 
zbirke ter posledično tudi večanje števila bralcev, obiska in izposoje. Čeprav je MKL vsa krizna leta 
poslovno zelo uspešna, pa se sredstva za nakup gradiva že nekaj let manjšajo in so se v letu 2014 
ponovno znižala, tokrat za skupno 8%, in sicer zlasti zaradi bistveno nižjih sredstev Ministrstva za 
kulturo, medtem ko so ustanoviteljica MOL in druge občine, v katerih MKL izvaja dejavnost, sredstva 
za knjižnično gradivo ohranile na enakem nivoju. Od začetka gospodarske krize so se sredstva za 
nakup gradiva zniževala vsako leto, njihov obseg pa je upadel z 1.447.759 EUR v letu 2010 na 
1.220.943 EUR v letu 2014, torej za 15,7% odstotkov.  
 
Knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2014 zagotovila 7.667 novih naslovov knjižničnega 
gradiva (2013: 8.777), skupaj z drugimi načini pridobivanja pa 15.084 naslovov (2013:15.522), s čimer 
še ohranja kakovost in aktualnost knjižnične zbirke. S stalnim spremljanjem slovenske založniške 
produkcije so bile v prirast vključene vse kakovostne izdaje slovenskih založb, relevantne za potrebe 
splošne knjižnice. Prirast 2014 obsega skupno 78.661 enot knjižničnega gradiva (2013: 80.892), od 
tega 67.606 enot z nakupom (2013: 70.495). S tem je bil dosežen obseg 199 enot nakupa na 1000 
prebivalcev, skupno z drugimi načini pridobivanja pa je prirast dosegel 231 enot na 1000 prebivalcev. 
Knjižnica tudi v letu 2014 ohranja nivo ponudbe časopisja in druge periodike, 419 naročenih naslovov 
in 2.018 izvodov tekoče periodike. V letu 2014 je bilo med člani MKL 3.239 izposoj e-knjig (0,11% 
vseh izposoj), ki jih naročamo preko portala Biblos. Med uporabniki tega načina branja izstopajo 
študenti – pri uporabi e-knjig imajo 16,33% delež, sledijo zaposleni z 52,79% deležem, na tretjem 
mestu so nezaposleni z 9,39%. Zanimiv je tudi delež uporabe e-knjig med upokojenci, 11,6 %. 
 
Pridružili smo se novo ustanovljenemu vseslovenskemu portalu Dobreknjige.si, kjer sodeluje osem 
bibliotekarjev MKL, ki mesečno prispevajo in predlagajo leposlovje za mlade in odrasle z anotacijami 
in povezavami. Tudi na spletni strani MKL priporočamo gradivo, kar je rezultat dela dvanajstih 
bibliotekarjev in drugih sodelavcev, ki so vse leto pripravljali priporočeno gradivo za promocijo na 
spletni strani knjižnice. V letu 2014 so pripravili 811 vsebinskih in slikovnih predstavitev gradiva – 
knjige, glasbo, filme, igrače in revije.  
 
Naša domača spletna stran, ki je že za leto 2013 prejela nagrado Netko 2013, je v letu 2014 
kandidirala tudi za nagrado WEBSI 2014 in jo za svojo odličnost tudi prejela!  V letu 2014 smo na 
spletni strani objavili več novih storitev: aplikacijo za naročanje uporabnikov na dogodke v MKL, e-
napovednik, spletni kviz za mlade Robinzonijada v informacijski džungli, na vstopni strani smo uredili 
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multimedijski center MKL, izdali in objavili svojo e-slikanico za otroke, in pripravili koncept za e-risano 
uganko, ki bo zaživela v letu 2015. 
 
Rezultate za leto 2014 glede članstva, obiska in izposoje moramo smiselno interpretirati v zvezi z 
zmanjšanjem nakupa novega gradiva ter dogodki v knjižnični mreži MKL: že v začetku leta smo zaprli 
manjšo in glede prostora in opreme neprimerno Knjižnico Brdo, Knjižnica Savsko naselje ni poslovala 
devet mesecev, Knjižnica Šentvid pa štiri mesece, vzdrževalna dela v Knjižnici Jožeta Mazovca so 
trajala skoraj mesec dni, oktobra smo zaradi poplave zaprli tudi Knjižnico Kolodvor. Vse to je vplivalo 
na rezultate, ki jih kažejo podatki o uporabi knjižnice in njenih storitev. Padec kazalnikov je bil zato 
pričakovan, menimo pa, da ne nakazuje dolgoročnejšega trenda in se bodo ti v prihodnje spet 
povečali. 
 
Število aktivnih članov se je v letu 2014 zmanjšalo za 1,9 %. Delež članov starih do 15 let se je 
zmanjšal za 7 %, delež odraslih pa je bil manjši za 0,5 %. Na manjši delež otrok med člani vpliva 
uvedba kartice Urbana, ki jo je ob prvem vpisu potrebno plačati, čeprav je sicer članstvo za otroke 
brezplačno. Skupno število novo vpisanih članov v 2014 je bilo za 4,1 % nižje kot leto prej. Omeniti 
velja nekoliko večje število aktivnih članov med nezaposlenimi in upokojenci. Glede na vse 
potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL) je aktivnih članov 24 % oz. 241 aktivnih članov na 
1000 prebivalcev. Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo krajevnih knjižnic MKL, 
vsak aktivni član je v letu 2014 obiskal več kot le eno krajevno knjižnico MKL.  
 
Skupni obisk, ki ga beležimo s sistemom COBISS, je bil v letu 2014 nižji kot leta 2013. Obisk zaradi 
izposoje na dom je bil za 2,1 % nižji, obisk mlajših od 15 let je bil nižji celo za 11,2 % (obisk otrok je 
manjši v povezavi z nižjim številom vpisov – zanje si gradivo izposojajo starši na svoje izkaznice), 
število odraslih pa je ostalo na podobni ravni kot leto prej. Obiskalo nas je 1.675.543 uporabnikov. V 
letu 2014 smo izvedli prvo beleženje uporabe čitalniških mest v MKL po metodologiji ISO 2789 in 
priporočilih Centra za razvoj knjižnic v NUK. Ocenjujemo, da je čitalnice MKL v letu 2014 obiskalo 
396.344 uporabnikov, ki so si v samih knjižnicah izposodili 557.232 gradiva. S tem skupno presegamo 
pet milijonov izposoj. Beleženje uporabe gradiva v čitalnicah MKL bomo izvajali vsaka tri leta. Vsak 
prebivalec območja, kjer deluje MKL, je v letu 2014 5-krat obiskal knjižnico. Skupno število 
obiskovalcev prireditev in izobraževanj se je povečalo za 4,3 %. 
 
Obisk zaradi uporabe računalnikov se je v letu 2014 zmanjšal za 14,6 %, kar pripisujemo dejstvu, da 
ima že veliko uporabnikov lastne računalnike in mobilne naprave, ki ji lahko uporabljajo v vseh naših 
knjižnicah, saj smo povsod zagotovili kvaliteten brezžični dostop do svetovnega spleta. V letu 2014 
smo zabeležili 506.760 dostopov do brezžičnega omrežja Eduroam, ki jih je opravilo 15.966 
uporabnikov. 
 
Spremljanje uporabe spletnega mesta MKL poteka v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah. 
Do oktobra 2014 smo uporabljali orodje Google Analytics, nato pa do konca leta orodje Piwik, ki prav 
tako ustreza zahtevam predpisov. Kljub temu še nismo dosegli podatkov o številu ogledov strani, 
doseženo pred uvedbo piškotkov. Število obiskov spletne strani je doseglo 467.834, od tega je bilo 
unikatnih obiskovalcev 358.013, ki so si ogledali stran 934.228 krat in pri tem ostali na njej povprečno 
dobre 3 minute. 
 
Izposoja gradiva na dom se je v letu 2014 glede na manjši obseg delovanja nekaterih knjižnic v mreži 
MKL zmanjšala za 1,8 %. Izposoja knjig je bila nižja za 0,4 %, neknjižnega gradiva pa za 11,2 %; 
izposoja serijskih publikacij na dom se je povečala za 7,8 %. Bralci so si v največji meri izposojali 
knjige (85,8 %), delež izposoje neknjižnega gradiva je bil 12,3 %, serijskih publikacij pa 1,9 %. Tretjina 
na dom izposojenih knjig je bila namenjena otrokom, dve tretjini pa odraslim. Izposoja je bila 13,8 enot 
gradiva na prebivalca območja, kjer deluje MKL. Trend upadanja izposoje neknjižnega gradiva se 
kaže že nekaj let, zlasti pri izposoji glasbenih CDjev, medtem ko povečanje izposoje serijskih 
publikacij pripisujemo zlasti racionalnemu obnašanju prebivalcev. 
 
Mesto Ljubljana je v letu 2014 obeležilo dvatisočletnico svoje prve omembe, zato smo se na pobudo 
Mestne občine Ljubljana v skupnem projektu Emona 2000 s svojimi prireditvenimi in izobraževalnimi 
dogodki pridružili praznovanju te pomembne obletnice. Pri organizaciji dogodkov (skupaj 53 dogodkov 
za odrasle in otroke) smo sodelovali z Mestnim muzejem, Narodnim muzejem in Filozofsko fakulteto v 
Ljubljani). Pripravili smo številna strokovna predavanja, tematske in knjižne razstave, izobraževalne 
delavnice, dogodke za otroke ter v antičnem duhu izvedli tudi nekatere izmed naših vsakoletnih 
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projektov (Filmobus, Poletavci, itd.).Eden izmed odmevnejših projektov je bil tudi niz prireditev (skupaj 
40 dogodkov) Svet med nami: teden indijske kulture, kjer smo pri pripravi dogodkov sodelovali z 
veleposlaništvom Republike Indije in njenim Ministrstvom za kulturo. 
V letu 2014 je bil na področju izobraževanja odraslih zanimiv projekt, ki ga je koordinirala prav MKL, 
Parada učenja Ljubljana. Na tem dogodku smo v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije 
združili predstavitve 50 različnih izobraževalnih, kulturnih in drugih društev in ustanov iz Ljubljane in 
okolice. Dogodka se je udeležilo približno 2.500 udeležencev. Predstavljali smo se tudi na Kulturnem 
bazarju, na Knjižnem sejmu s svojo stojnico in Zlatimi hruškami ter brezplačnim vpisom otrok; z 
delavnicami šaha za starejše na Festivalu za 3. življenjsko obdobje; z delavnicami in brezplačnim 
vpisom študentov na Študentski areni ter z izobraževalno delavnico na sejmu Informativa. V okviru 
Festivala Bobri, ki je bil posvečen filmu in Emoni 2000, smo izvedli 13 prireditev in gostili 302 
udeleženca. 
 
V Trubarjevi hiši literature smo v letu 2014 gostili 244 prireditev in dogodkov, ki so bili namenjeni 
odraslim, mladim in otrokom. Za odrasle smo pripravili 186 različnih literarnih dogodkov, strokovnih 
predavanj in okroglih miz, glasbenih dogodkov, filmskih projekcij, gledaliških predstav, natečajev in 
tekmovanj. Postavili smo 9 razstav in izvedli 14 izobraževalnih delavnic. V prostorih Trubarjeve hiše 
literature se je odvilo tudi 24 predstavitev projektov, tiskovnih konferenc, javnih sestankov, posvetov in 
podelitev nagrad. Izvedli smo tudi 10 prireditev in dogodkov za otroke. Gostili smo tako domače kot 
tuje predavatelje, goste in sogovornike. 
 
V letu 2014 smo praznovali 40-letnico naše Potujoče knjižnice, v ta namen smo izdali poseben zbornik 
ter pripravili slovesno prireditev na enem od postajališč, v Senožetih (občina Dol pri Ljubljani) in smo 
zelo veseli, da smo pri tem uspešno sodelovali z lokalnimi društvi. Praznovali smo tudi 25 letnico 
Igroteke, v kateri si igrače izposojajo otroci iz vse Ljubljane, in smo jo celo leto intenzivno promovirali. 
Pripravili smo nove programe za otroke, v katere smo uvrstili igralno urico Pridi se igrat!, ustvarjalno 
delavnico Izdelaj svojo igračo ter cikel delavnic Od pravljice do lutke. Nove igrače redno predstavljamo 
na spletni strani MKL.  
 
Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, njena redna dejavnost in 
projekti, segajo tudi na nacionalno območje. V okviru slovenskega knjižnega sejma smo organizirali že 
tradicionalni Praznik zlatih hrušk ter podelitev znaka zlata hruška in priznanj zlata hruška. Letošnja 
sezona Strokovnih sred je bila posvečena poučnim knjigam in vsebinam za otroke in mladino, pri 
čemer smo kot prvi izpostavili pomanjkanje izdanih del te vrste na slovenskem knjižnem trgu, kar 
posledično slabi funkcionalno pismenost otrok. 
 
V primerjavi z letom 2013 smo leta 2014 povečali število prireditev za otroke za dobrih šest odstotkov, 
prireditve pa je obiskalo za več kot šestnajst odstotkov udeležencev več. Kljub temu da smo izvedli 
nekoliko manj literarnih dogodkov in pripravili manj razstav, nam je uspelo takšen porast zagotoviti 
med drugim tudi tako, da smo se še bolj osredotočili na spodbujanje družinskega in samostojnega 
branja otrok, zlasti na ure pravljic.  
 
Med projekti, ki smo jih izvajali v letu 2014, še posebej izpostavljamo: 
 
Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic 
Odprli smo razpravo in premislek o vrednotenju književnosti za potrebe knjižnic ter o možnostih za 
vzpostavitev dolgoročnega sistema priporočanja kakovostne književnosti, ki bo odnosu med knjigo, 
knjižnico in bralcem dodal noto »dobrega branja«. Projekt je v letu 2014 prejel nagrado Združenja 
splošnih knjižnic za najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic na področju inovativnega strokovnega 
dela knjižnice. 
 
Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti 
Z vzpostavitvijo informacijske točke nameravamo zagotoviti pomoč uporabnikom pri dostopanju in 
uporabi dokumentov ter baz podatkov javnih oblasti V letu 2014 smo izvedli poskusni projekt v obliki 
delavnic in individualnih svetovanj za spremljanje in spreminjanje podatkov v registru nepremičnin na 
spletu.  
 
Mesto bere ... mesto gleda 
Mesto bere je projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle. V ospredju programa v tretji sezoni sta 
bila knjiga in film, s čimer smo se pridružili projektu »Leto kina« mestnega kina Kinodvor. V projektu je 
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1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Delovanje in razvoj Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) temelji na določilih Zakona o knjižničarstvu in 
podzakonskih aktov, ki jih ta zakon predpisuje ter na Standardih in priporočilih za splošne knjižnice 
2005-2015, Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Strategiji razvoja slovenskih 
splošnih knjižnic 2013-2020 ter Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015. 
 
Status in poslovanje knjižnice urejajo: 

1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08 in 
105/08) 

2. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK) in podzakonski predpisi: 
Uredba o osnovnih storitvah knjižnice (Uradni list RS, št. 29/03), Pravilnik o pogojih izvajanja 
knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12), Pravilnik o 
osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03), Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni 
list RS, št. 105/03), Pravilnik o izdaji dovoljenj za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 
107/08, 6/11 odl. US in 7/11 – odl. US), Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov 
osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih 
knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03) 

3. Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
4. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK UPB1, 

56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) 
5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) 
6. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF ) 
 
Na poslovanje knjižnice vplivajo tudi drugi predpisi, npr.: 

1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) 

2. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 
90/14 – ZDU-1I) 

3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) 
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3, 68/08 in 110/13) 
5. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) 
6. Računovodski standardi 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami) 
8. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/04 s 

spremembami in dopolnitvami) 
9. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Urani list RS, št. 40/12  s spremembami in 

dopolnitvami 
10. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 spremembami in 

dopolnitvami) 
11. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami in 

dopolnitvami) 
12. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti. 

 
Delovanje knjižnice urejajo tudi interni akti, npr.: 

1. Pravilnik o računovodstvu MKL, 2011  
2. Pravilnik o blagajniškem poslovanju MKL, 2011 
3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKL, 2009 
4. Pravilnik o poslovanju MKL, 2012 
5. Pravilnik o upravljanju knjižnične zbirke v MKL, 2012 
6. Pravilnik o načinu posredovanja informacij za medije, 2008 
7. Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL, 2012 
8. Pravilnik o delovnem času v MKL, 2009  
9. Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v MKL, 2012 
10. Pravilnik o postopkih za ravnanje z osnovnimi sredstvi v MKL, 2012 
11. Pravilnik o oddaji javnih v MKL, 2014 
12. Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v MKL, 2010 
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13. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobinga) ter 
za odpravo njegovih posledic, 2010 

14. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2011 
15. Sklep o antikvarni prodaji knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana, 2011 
16. Sklepi sej sveta MKL 
17. Sklepi sej strokovnega sveta MKL 
18. Sklepi sej strokovnega kolegija MKL 
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2 FUNKCIJE KNJIŽNICE 
 
- MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL 

(285.857  prebivalcev) s petimi območnimi enotami in 16 krajevnimi knjižnicami. 
- Je splošna knjižnica, ki po pogodbi izvaja knjižnično dejavnost za sedem občin izven Mestne 

občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice in Velike Lašče 
(48.243 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami. Za Knjižnico Jurij Vega (občina Dol pri Ljubljani, 
5.777 prebivalcev) izvaja nabavo in obdelavo gradiva. 

- Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (563.045)  prebivalcev), v 
kateri deluje poleg MKL še osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična 
knjižnica Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode), za katere izvaja naloge območnosti: 
zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, strokovna 
pomoč knjižnicam na območju, koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega 
gradiva in usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 

- Izvaja naloge potujoče knjižnice (46 postajališč). 
- Izvaja naloge specialne knjižnice – Slovanska knjižnica – Center za domoznansko dejavnost in 

specialne humanistične zbirke. 
- Izvaja naloge na področju razvoja bralne kulture za otroke in mladino – Pionirska – Center za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
- Izvaja naloge na področju vseživljenjskega učenja – Center za vseživljenjsko učenje. 
- Izvaja program Trubarjeve hiše literature kot referenčnega prostora za književnost, knjigo in 

družbenokritično refleksijo. 
- Razvija bralno kulturo in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem območju, na 

katerem delujejo njene organizacijske enote, knjižnice mestnih območij in krajevne knjižnice. 
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3 DOLGOROČNI CILJI MKL 
 
Mestna knjižnica Ljubljana bo v svojem lokalnem okolju uresničevala kulturno, informacijsko, 
izobraževalno in socialno vlogo in s tem aktivno sooblikovala slovenski knjižnični sistem. 
 
V skladu s standardi in zakonodajo s področja knjižničarstva bo knjižnica načrtovala uravnoteženo 
mrežo krajevnih knjižnic in bibliobusnih postajališč in tako zagotavljala boljšo dostopnost knjižničnih 
storitev, postopoma tudi s profesionalizacijo manjših krajevnih knjižnic v mreži MKL. 
 
Z izvajanjem nalog osrednje območne knjižnice bo spodbujala razvoj splošnih knjižnic v 
osrednjeslovenski regiji ter sodelovanje med njimi. 
 
S skrbno nabavo gradiva si bo prizadevala oblikovati obsežno, pestro  in aktualno knjižnično zbirko za 
prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja. S kakovostno strokovno obdelavo gradiva bo 
nudila širok vir informacij o zbirki in omogočila njeno učinkovito uporabo.  
 
Knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala  gradivo in informacije o svoji lokalni skupnosti 
in s tem ohranjala lokalno dediščino. 
 
Še posebej bo oblikovala zbirko gradiva in informacij ter razvijala storitve za ranljive skupine 
prebivalstva (starejši, etnične skupine, brezposelni, socialno ogroženi, uporabniki s posebnimi 
potrebami). 
 
Knjižnica bo nadgradila učinkovito poslovanje z uporabniki z možnostjo vračanja gradiva v drugi 
knjižnici, enotno vstopno info točko, storitvami za samostojno uporabo knjižnice ter uvajanjem novih 
tehnologij za avtomatizacijo procesov in enostavno komunikacijo z uporabniki. 
 
V sodelovanju s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo ter v skladu s sodobnimi strokovnimi izhodišči 
bo razvijala storitve, ki bodo relevantne za vse skupine prebivalcev in jih bodo ti potrebovali pri delu, 
učenju, raziskovanju, medgeneracijskem sodelovanju ali v prostem času kot navdih za lastno 
ustvarjalnost. 
 
Fizični prostor knjižnice bo postal ena od »storitev« knjižnice, ki ponuja kulturne, socialne in 
vseživljenjske priložnosti in nagovarja uporabnike k obisku in uporabi. 
 
Kot virtualna knjižnica bo omogočala dostop do določenih storitev kadarkoli – 24/7 in kjerkoli – dostop 
na daljavo. Spletna stran knjižnice bo postala osrednja informacijska točka za dostop do e-vsebin. 
Gradila bo podatkovne zbirke iz lastnega gradiva, predvsem za promocijo lokalne zgodovine. 
 
Z novimi oblikami knjižne, književne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino bo spodbujala bralno 
kulturo. S številnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi za promocijo ustvarjalcev na nivoju mesta in 
države bo eden od aktivnih nosilcev kulturnega življenja v mestu, tudi s programsko shemo THL kot 
referenčnega prostora za književnost in knjigo. 
 
Knjižnica se bo vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega  
izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Ob podpori napredne informacijsko-
komunikacijske tehnologije bo razvijala različne oblike znanja za vse starostne in socialne skupine 
prebivalcev. 
 
Z novimi oblikami komunikacije z uporabniki (socialna omrežja, upravljanje odnosov z uporabniki ) si 
bo knjižnica prizadevala  za tesnejši in bolj dinamičen stik z uporabniki. 
 
Pri sodelovanju z različnimi javnostmi bo poudarjala prednosti, ki jih delovanje knjižnice prinaša okolju. 
Povezovala se bo s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami ter aktivno 
sodelovala  z drugimi knjižnicami in ustanovami, povezanimi z bibliotekarsko in informacijsko stroko. 
Možnosti za razvoj bo iskala tudi v sodelovanju z domačimi in tujimi organizacijami prek vključevanja v 
partnerstva in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. 
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Knjižnica bo imela razvito notranjo organizacijo in bo vzpostavila mehanizme za stalno izboljševanje 
delovnih procesov in razvijanje odličnosti. S spodbujanjem timskega dela, uvedbo sodobnih 
komunikacijskih poti in orodij ter uvajanjem sodobnih kadrovskih principov bo vpeljala trdno, a prožno 
organizacijsko strukturo. Ta bo omogočala notranjo mobilnost zaposlenih in njihov strokovni razvoj. 
Knjižnica bo z lastnim učnim centrom imela vzpostavljen sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
za delo v knjižnici in bo imela prek kompetenčnih centrov priložnost izmenjave znanj z drugimi 
slovenskimi knjižnicami. 
 
Z izgradnjo notranje kulture (družinam prijazna in trajnostno naravnana organizacija) bo utrdila 
pripadnost skupni ustanovi in zavezanost skupnim ciljem. 
 
Z novimi oblikami dejavnosti, kot sta trženje nekaterih storitev in založništvo, si bo prizadevala 
povečevati delež lastnih sredstev. 
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4 LETNI CILJI MKL 
 
Program dela MKL je v letu 2014 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se 
odražajo v posameznih vsebinskih sklopih. 
 
 
Letni cilji na področju strokovnega dela knjižnice: 
- prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev) zaradi pojava novih 

storitev in opustitve nekaterih neaktualnih storitev (ne več samo za uporabnike, ampak z 
uporabniki), 

- preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov (oddelki za 
multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij), 

- priprava smernic za poenoteno informiranje uporabnikov v knjižnicah, ureditev označevalnih in 
informativnih tabel na ulicah ter stavbah knjižnic, priprava pravil o promociji zunanjih ponudnikov v 
knjižničnih prostorih, 

- pregled in analiza postajališč potujoče knjižnice s ciljem optimizacije njenega delovanja, 
- vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih),  pestre  in aktualne knjižnične zbirke za 

prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja, 
- izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva, tudi za posebne potrebe uporabnikov, 
- uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v drugi knjižnici v mreži MKL in 

dostave gradiva proti plačilu (na dom, v službo), 
- ustvarjanje ravnotežja med identiteto, kakovostjo in številom prireditev ter poudarek na oblikovanju 

prireditev in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice, 
- delovanje spletne strani knjižnice kot osrednje informacijske točke za dostop do e-vsebin za 

različne starostne skupine (otroci, mladostniki, odrasli in starostniki) in aktivna prisotnost MKL na 
vseh aktualnih socialnih in promocijskih spletnih omrežjih, 

- storitve za ciljne skupine: družine, etnične skupnosti in ženske 45+, starostniki ter storitve, ki 
povezujejo različne generacije, 

- vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature, 
- usklajena ponudba za vse prebivalce s tematskimi trimesečnimi sklopi prireditev in izobraževanj, 
- oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov ter 

krepitev vključitve zaposlenih v procese izobraževanja uporabnikov, 
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic in 

priprava letnega kataloga izobraževanj, 
- vzpostavitev novih prostorov za izobraževanje uporabnikov in knjižničarjev, 
- ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb za portal Kamra, 

izdajanje serijske publikacije »Med nostalgijo in sanjami«, brošure iz zbirke Dediščina za družine, 
Album Ljubljane, Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici«), 

- vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL, 
- sodelovanje pri programu Emona 2000, 
- oblikovanje smernic za še boljše sodelovanje knjižnice z drugimi deležniki v lokalnem okolju in za 

vzpostavitev partnerstev pri pripravi inovativnih projektov, 
- odpiranje knjižnic navzven prek mednarodnih posvetov (Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje 

književnosti za potrebe knjižnic),  
- predstavitev MKL na občinskih svetih občin pogodbenih partneric kot oblika zagovorništva,  
- nove oblike promocije knjižnice med prebivalci Ljubljane (Knjižnica v mestu), 
- pregled in poenotenje delovnih procesov ter pregled delovanja delovnih skupin za bolj učinkovito 

poslovanje knjižnice,  
- učinkovita izraba številnih kadrovskih potencialov v knjižnici, 
- predstavitev novosti MKL na  Dnevu novosti – April v MKL kot razvojni potencial za slovenske 

splošne knjižnice. 
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5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
 

5.1 Organizacija in interni akti 
 
 

5.1.1 Izvajanje strateškega načrta in interni akti 

 
Strateški načrt MKL za obdobje 2013-2016 s šestimi strateškimi področji smo izvajali že drugo leto. V 
okviru posameznih strateških področij smo že zabeležili nekatere dobre rezultate, npr.: 
- Uredili smo novo učilnico za delovanje Učnega centra v Knjižnici dr. F. Škerla; 
- Za prenovljeno Knjižnico Šentvid smo kupili sistem RFID in knjigomate, ki bodo omogočali 

samostojno izposojo; 
- Organizirali smo novo postajališče Potujoče knjižnice na Brdu; 
- Dokončali smo sistemsko ureditev celotne zbirke gradiva MKL za uvedbo projekta vračanja 

gradiva v katerikoli knjižnici; 
- Oblikoval in uvedli smo aplikacijo za spremljanje in e-naročanje uporabnikov na obvestila o 

prireditvah in izobraževanjih; 
- Izdali smo katalog izobraževanj v Učnem centru MKL; 
- Izvedli smo številne aktivnosti, ki združujejo pripadnike različnih starostnih skupin; 
- Pripravili smo izhodišča za začetek projekta Kobacajčki; 
- Razvijamo knjižnične zbirke za etnične skupine (povečan nakup gradiva na knjižnih sejmih v 

sosednjih državah); 
- Oblikovali smo teoretična izhodišča za vzpostavljanje partnerskega sodelovanja z zunanjimi 

sodelavci; 
- Izvedli smo bogat program v okviru projekta Emona 2000 za vse starostne skupine; 
- Izvajamo vse več izobraževalnih vsebin s področij tehnike in naravoslovja; 
- V Knjižnici Šentvid (pa tudi v drugih) smo se osredotočili na izobraževanja o okolju, ekologiji in 

trajnostnem razvoju; 
- V KOŽ smo razvili Zdravstveni kotiček za informiranje o različnih vidikih zdravja in zdravstva; 
- Bili smo zelo uspešni na področju dela z brezposelnimi (predstavitev na IFLA 2014 v Lyonu); 
- Izvedli smo veliko izobraževanj na temo informacijske pismenosti in uporabe tehnične, zlasti IKT 

opreme; 
- Uspešno smo zaključili sodelovanje v mednarodnem projektu Lady Cafe za izobraževanje žensk 

po 45. letu; 
- Uvedli smo beleženje obiska čitalnic v MKL; 
- Digitalizirali smo del slovenskih izseljenskih časnikov za D.lib; 
- Za Kamro smo pripravili vsebinski sklop iz naravne dediščine, ki bo objavljen v letu 2015 

(Ljubljansko barje); 
- V sklopu »Collection days« smo zbirali gradiva meščanov o drugi svetovni vojni v Ljubljani; 
- Razvili smo nove aplikacije na spletni strani in omogočili ogled naših avdio in video vsebin; 
- Izdelali in objavili smo številne anotacije o gradivu za modul priporočamo na spletni strani in se 

vključili v portal Dobre knjige; 
- V treh knjižnicah smo dodatno uvedli videonadzor; 
- Izdelali smo nove požarne rede za več knjižnic; 
 
 
Zaradi potreb delovnih procesov se spreminjajo tudi kadrovske potrebe, zato je bilo sprejetih nekaj 
dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (8). Ta dokument je vsako 
leto podvržen dopolnitvam in spremembam, ki so odraz novih potreb v delovanju naših knjižnic in 
služb.  
 
Nadzor finančnega poslovanja, transparentno javno naročanje ter zniževanje materialnih stroškov so 
bile stalnice tudi v letu 2014, tako kot že vsako leto poprej. Še posebej pozorno smo nadzirali porabo 
sredstev v treh večjih investicijah, ki smo jih izvajali preteklo leto. Izvedeni so bili ukrepi, ki so nam bili 
priporočeni v okviru notranje revizije, dopolnjeni nekateri pravilniki in izdani organizacijski sklepi. 
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Interni akti in posamični sklepi namreč pomembno prispevajo k zmanjševanju tveganja za nepravilno 
ali netransparentno delovanje knjižnice.  
 
V letu 2014 so bili sprejeti ali dopolnjeni naslednji interni akti: 
 
Notranji akt Datum 

sprejema 
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna 
knjižnica Ljubljana (pripravljeno besedilo, sprejeto na mestnem svetu MOL 
19.1.2015) 

/ 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (manjše spremembe 
sistemizacije) 

28.2., 9.4., 28.4., 
30.4., 27.5., 
27.6., 28.7., 
3.11.2014) 

Pravilnik o poslovanju MKL z uporabniki (pripravljeno besedilo, še ni sprejeto) / 
Pravilnik o oddaji javnih naročil v MKL (z obrazci za vodenje postopkov) 5.9.2014 
Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih telefonov v MKL 18.2.2014 
Navodilo zaposlenim o izogibanju nasprotju interesov 16.5.2014 
Navodilo zaposlenim glede telefoniranja v službenem času 16.5.2014 
Navodilo zaposlenim glede tiskanja in kopiranja 16.5.2014 
 
 

5.1.2 Strokovna dejavnost knjižnice 

 
Uspešnost izvajanja knjižnične dejavnosti v MKL se izraža v kazalnikih, ki jih lahko spremljamo 
neposredno v sistemu COBISS in v računovodskem sistemu MKL, kar zagotavlja potrebno 
objektivnost in pravilnost podatkov, zato jih predstavljamo skupaj v spodnji tabeli. Pri večini kazalnikov 
se nam tudi letos kaže znižanje rezultatov, kar se je zgodilo tudi v predpreteklem letu, vendar tudi 
tokrat podroben pogled na posamezno vsebinsko področje pokaže, da ima vsak negativni kazalnik 
razložljiv vzrok in po naši oceni ne pomeni dolgoročnega znižanja obsega dejavnosti, temveč je 
posledica posameznih dogodkov v organizacijski sferi knjižnice. Hkrati s tem pa se je treba zavedati 
tudi dejstva, da kazalniki ne morejo neskončno rasti, saj vedno obstajajo tudi omejitve, ki so izven 
vpliva knjižnice (končno število potencialnih uporabnikov, obseg sredstev, prostorski pogoji ipd.) 
Komentarji in obrazložitve doseženih rezultatov sledijo v nadaljevanju v poglavju 7: ocena uspeha pri 
doseganju zastavljenih ciljev in pri poročanju o izvedbi posamezne strokovne dejavnosti. 
 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2010 2011 2012 2013 2014 % 
Število članov 83.877 84.247 83.704 83.444 81.857 -1,90% 
Število novo vpisanih 
članov 

11.013 10.761 12.663 13.349 12.805 -4,08% 

Število obiskov* 1.607.225 1.641.966 1.699.499 1.702.454 1.675.543 -1,58% 
Virtualni obiski knjižnice – 
domača stran 

672.464 705.002 755.403 457.160 467.834 2,33% 

Izposoja 4.716.966 4.720.205 4.759.762 4.705.492 4.622.972 -1,75% 
Medknjižnična izposoja 1.838 1.888 1.974 1.792 1.538 -14,17% 
Transakcije  4.795.310 4.801.273 4.847.262 4.808.928 4.674.211 -2,80% 
Posredovanje informacij - -  314.095 275.059 -12,43% 
Prireditve in izobraževanje 3.240 3.211 3.590 3.555 3.694 3,91% 
Ure odprtosti enot 58.675 58.285,50 62.173,50 61.583 59.592 -3,23% 
Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.613.357 1.656.637 1.668.624 1.694.270 1.689.903 -0,26% 

Prirast gradiva 90.724 90.567 78.984 80.892 78.661 -2,76% 
Obrat gradiva 2,92 2,849 2,853 2,798 2,756 -1,50% 
Povprečna cena 19,15€ 18,35€ 18,71€ 18,65€ 17,31 € -7,18% 
Število naročenih 10 10 9 8 8 0,00% 
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elektronskih virov  
- od tega dostopnih na 
daljavo 

6 8 8 7 7 0,00% 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

13.947 15.097 16.987 19.757 20.930 5,94% 

- od tega dostopov na 
daljavo 

6.318 10.927 11.573 9.355 11.627 24,29% 

* Podatek izraža število vseh obiskov, ki jih dobimo z izdelavo statistike obiska za tipični delovni teden, kakor to omogoča 
COBISS. 
 
 

5.1.3 Knjižnična mreža in prostor 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju knjižnične mreže in prostora 
V letu 2014 so bile izvedene številne prostorske izboljšave ter dopolnitve knjižnične in IKT opreme v  
knjižnicah MKL, v dveh knjižnicah smo izvedli popolno prenovo prostorov, medtem ko druge širitve 
prostorskih kapacitet MKL za zdaj ostajajo predvsem na idejnih izhodiščih, ker so odvisne od 
zmožnosti ustanovitelja v trenutnih gospodarskih razmerah: 
- V letu 2014 je bila zaključena prenova Knjižnice Šentvid (otvoritev 23.04.2014). 
- V letu 2014 je bila zaključena prenova Knjižnice Savsko naselje (otvoritev 30.09.1014). 
- V letu 2014 se še ni začela izgradnja Knjižnice Zalog in prenova Centra sodobnih umetnosti, ki 

vključuje novo Knjižnico Rog. 
- V oktobru 2014 je prišlo do poplave v Knjižnici Kolodvor in je bila uničena večina knjižnične in IKT 

opreme. V štirinajstih letih delovanja je bila Knjižnica Kolodvor kar osem krat poplavljena. Zaradi 
neustreznega prostora in večletnega padanja glavnih kazalnikov uspešnosti (članstvo, obisk, 
uporaba računalnikov) smo v soglasju z ustanoviteljem sprejeli sklep, da na tej lokaciji knjižnica s 
takšnim konceptom ne bo več delovala in pripravili utemeljitev za zaprtje Knjižnice Kolodvor v letu 
2015.  

- Zaradi zmanjševanja sredstev za CVŽU je prišlo do spremembe koncepta CVŽU z združevanjem 
servisov (Borza dela, Borza znanja in Središče za samostojno učenje) na skupni lokaciji. 
Pripravljen je idejni načrt za prostorsko prenovo pritličja in prvega nadstropja v Knjižnici Otona 
Župančiča, ki poleg CVŽU vključuje še e-točko, kreativnico in prostor za srečevanja s kavarnico. 

- V letu 2014 je bil pripravljen idejni načrt za novo Knjižnico Šmartno »Knjižnica pod Šmarno goro«. 
- 01.01.2014 je začelo delovati novo postajališče Potujoče knjižnice na Brdu, ki je nadomestilo 

Knjižnico Brdo. 
- Knjižnice v občinah pogodbenih partnericah: za novo Knjižnico Vodice (idejni načrt v letu 2013) so 

bile poslane pripombe na načrt natečajne rešitve za knjižnico v novem Kopitarjevem domu.  
 

V letu 2014 je bil v prenovljeni Knjižnici Šentvid testno uveden sistem RFID (samopostrežna izposoja 
in vračanje gradiva). Uvedba RFID sistema v MKL temelji na konceptu (pripravljen v letu 2013), ki 
uveljavlja prednosti tega sistema: 
- Hitrejše izvajanje postopkov izposoje in vračanja knjižničnega gradiva. 
- Uporaba samopostrežnih naprav je za uporabnika enostavnejša. 
- Knjižničarji, osvobojeni rutinskih opravil, se lahko bolj poglobljeno ukvarjajo z uporabniki. 
 
 

Kazalnik 2013 2014 
Število obiskovalcev MKL 1.702.454 1.675.543 
Število novih članov 13.349 12.508 
Delež včlanjenega prebivalstva 24,8% 24,1% 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2013 in 2014: 
Manjše število obiskovalcev in število novih članov v letu 2014 je posledica daljše zaprtosti nekaterih 
knjižnic v mreži MKL. Veseli pa stabilen delež včlanjenega prebivalstva, kar kaže na pravilno 
usmeritev knjižnice, da zagotavlja storitve, ki so relevantne za vse prebivalce Ljubljane in okolice. 
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Knjižnična mreža 
 
Knjižnično mrežo MKL sestavljajo: 21 knjižnic (pet območnih enot s 16 krajevnimi knjižnicami) v MOL 
in 13 krajevnih knjižnic v sedmih občinah pogodbenih partnericah, specialna knjižnica, hiša literature 
ter bibliobus s 46 postajališči potujoče knjižnice. 
 
- Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana  

• Knjižnica Glinškova ploščad, Glinškova ploščad 11a, Ljubljana  
• Knjižnica dr. France Škerl, Vojkova 87a, Ljubljana  
• Knjižnica Savsko naselje, Belokranjska 2,Ljubljana  
• Knjižnica Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana  

- Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana  
• Knjižnica Polje, Zadobrovška 1, Ljubljana – Polje  
• Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana  
• Knjižnica Zalog, Zaloška 220, Ljubljana  
• Knjižnica Jarše, Clevelandska 17–19, Ljubljana 
• Knjižnica Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana 

- Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana  
• Knjižnica Poljane, Zarnikova 3, Ljubljana  
• Knjižnica Nove Poljane, Povšetova 37, Ljubljana 
• Knjižnica Kolodvor, Trg osvobodilne fronte 10, Ljubljana 

- Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47/a, Ljubljana 
• Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana  
• Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana  
• Knjižnica Ig, Ig  
• Knjižnica Dobrova,  
• Knjižnica Šentjošt,  
• Knjižnica Polhov Gradec, 
• Knjižnica Škofljica,  
• Knjižnica Frana Levstika,  
• Knjižnica Rob, 
• Knjižnica Horjul,  
• Knjižnica Brezovica 
• Knjižnica Podpeč,  
• Knjižnica Rakitna, 
• Knjižnica Notranje Gorice  

- Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana  
• Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Šentvid  
• Knjižnica Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana – Šmartno  
• Knjižnica Vodice, Škofjeloška cesta 7, Vodice 

- Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke, Einspielerjeva 1, 
Ljubljana  

- Potujoča knjižnica s postajališči 
- Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana 
 
 
Knjižnični prostor 
 
Knjižnica Bežigrad 
Knjižnica Savsko naselje 
Knjižnica Savsko naselje je bila zaradi prenove stavbe zaprta od 16.8.2013 do 30.9.2014. Knjižnico 
smo v skladu s strateškimi cilji MKL prenovili in na novo opremili, ter s prenovo stavbe pridobili 13,25m 
površine za otroke, zmanjšal pa se je skladiščni kletni prostor. V času prenove smo bralcem omogočili 
izposojo gradiva v Potujoči knjižnici. 
Knjižnica dr. Franceta Škerla 
V prenovljenem prostoru v prvem nadstropju knjižnice smo uredili novo računalniško učilnico Učnega 
centra MKL s petnajstimi računalniškimi delovnimi mesti. Učilnica je v uporabi od marca 2014. 
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Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Tudi v letu 2014 ni prišlo do pričetka prenove oz. dogovora za ustreznejšo lokacijo območne enote. 
Februarja je bila zaradi dotrajanosti izvedena menjava vseh oken v knjižnici. V marcu smo zamenjali 
dve stenski in dve stropni nedelujoči klimatski napravi. Od poletja vodi do knjižnice obnovljeno dvigalo, 
saj staro zaradi pregrevanja ni bilo več varno za uporabnike. Prostori skladišča za gradivo na Rojčevi 
ulici so v začetku leta 2014 prešli v last Lekarne Ljubljana, zato smo jih morali izprazniti. Knjižnica v 
bližini potrebuje nadomestni prostor v izmeri vsaj 40m2. 
Knjižnica Polje 
Pred tremi leti smo izdelali idejni načrt za nove prostore knjižnice. V letu 2014 smo aktivno sodelovali 
na sestankih na Javnem stanovanjskem skladu MOL v zvezi z načrtovanjem nove soseske Polje IV, v 
katero je umeščen tudi prostor prihodnje nove knjižnice. Gradnja soseske je predvidena v letu 2016.  
Jeseni se je v prostore nad sedanjo knjižnico na Zadobrovški 1 začasno ponovno vselila šola, in sicer 
višji razredi OŠ Vide Pregarc. Pred tem so potekala intenzivna gradbena dela, ki so delno posegla tudi 
v knjižnico. Žal smo z vselitvijo šole tudi tu izgubili skladišče v učilnici v 1. nadstropju stavbe, tudi zanj 
še nimamo nadomestnega prostora. 
Knjižnica Zadvor 
V knjižnici smo v letu 2014 vzpostavili sistem protivlomne in protipožarne zaščite. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc.  
Knjižnica Brdo 
Knjižnica Brdo je prenehala delovati z januarjem 2014 zaradi neustreznih prostorskih pogojev, ki bi 
omogočali  normalno delovanje knjižnice na lokaciji Brdnikova 14 v Ljubljani. Knjižnične storitve je kot 
nadomestilo za to območje prevzela Potujoča knjižnica, ki ima postajališče pred stavbo na Brdnikovi 
14. Za zaprtje Knjižnice Brdo je bilo potrebno izpeljati vrsto aktivnosti vezanih na uporabnike, 
knjižnično zbirko (prelokacija v druge enote MKL, NUK ter na odpis gradiva) in na knjižnično opremo. 
Izpraznjen prostor smo v dogovorjenem roku, 08.04.2014, predali MOLu - Oddelku za lokalno 
samoupravo.  
 
Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šiška 
V Knjižnici Šiška smo opravili premontažo informacijskih pultov, tako da smo informacijska mesta 
združili na enem mestu tako v pritličju kot v nadstropju. S tem smo zagotovili bolj enakomerno 
porazdelitev delovnih nalog med informatorji. 
Knjižnica Šentvid 
Od januarja do aprila 2014 so potekala obnovitvena dela v Knjižnici Šentvid. 23.04. smo prenovljeno 
knjižnico odprli za uporabnike.  
 
 

5.1.4 Odprtost knjižnic 

 
Odprtost območnih enot, krajevnih knjižnic in Potujoče knjižnice temelji na Uredbi o osnovnih storitvah 
knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003) in Standardih za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 
do 30. aprila 2015). Pravilnik o obratovalnem času knjižnic MKL enotno ureja odprtost knjižnic v mreži 
MKL glede na njihovo velikost. (Priloga 1: Odprtost krajevnih knjižnic med letom in poleti) 
 
Ocenjujemo, da so bile enote MKL v letu 2014 odprte za uporabnike v ustreznem obsegu glede na 
zakonodajo in kadrovske zmogljivosti knjižnice. Knjižnice v mreži MKL so bile večinoma, razen 
najmanjših, odprte vse dni leta, razen ob nedeljah in praznikih. V juliju in avgustu 2014 so bile 
knjižnice odprte po poletnem delovnem času.  
 
MKL je bila v letu 2014 odprta 59.592 ur, kar je za 3,2 % manj kot leta 2013; razlika je posledica 
zaprtosti Knjižnice Šentvid (do 23. 08. 2014) in Knjižnice Savsko naselje (do 30. 09. 2014) zaradi 
prenove, Knjižnice Kolodvor (od 22.10. 2014) zaradi poplave, zaprtja Knjižnice Brdo (od 01. 01. 2014) 
in zaprtosti Knjižnice Jožeta Mazovca zaradi prenove oken (februar 2014). 
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Knjižnica Jožeta Mazovca 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Med 10. 02. in 03. 03. 2014 je bila knjižnica zaprta zaradi menjave oken, skupaj 166,5 delovnih ur. 
Dodatnih 8 ur odprtosti smo zabeležili na kulturni praznik, ko so bile ostale knjižnice zaprte. Zaradi 
aneksa, sklenjenega z Zavodom En Knap, na podlagi katerega si knjižnica deli prostor Bralnice v 
prvem nadstropju, v času od januarja do konca avgusta Bralnica v KJM za uporabnike ni bila na voljo 
(101 dan, to je 873 ur) v času, ko knjižnica sicer posluje. Od jeseni je v veljavi nov aneks, po katerem 
knjižnica prostor lahko uporablja tudi v terminih, rezerviranih za Zavod, v kolikor se v njem takrat ne 
odvijajo njihove prireditve. 
 
Knjižnica Prežihov Voranc 
V zimskem času so bile zaradi žledoloma izredno zaprte Knjižnica Horjul (20 ur), Knjižnica Podpeč (3 
ure), Knjižnica Frana Levstika (6,5 ur), Knjižnica Rob (2,5 ur) in Knjižnica Rakitna (1 uro), zaradi 
izpada elektrike pa še Knjižnica Polhov Gradec (2 uri) in Knjižnica Notranje Gorice (6 ur). Zaradi 
poplav sta bili po eno uro zaprti Knjižnica Ig in Knjižnica Frana Levstika. Zaradi mraza oz. neogrevanih 
prostorov pa  je bila zaprta tudi Knjižnica Dobrova (2 uri).  
Knjižnica Rob 
Knjižnica Rob je od maja 2014 odprta dvakrat tedensko: petki dopoldan so namenjeni obiskom 
šolarjev, nedeljska odprtost pa se je podaljšala na dve uri. 
 
Potujoča knjižnica 
Postajališča obiskujemo vsak dan, od ponedeljka do petka v popoldanskem času ter eno nedeljo 
mesečno dopoldan. Vrtce obiskujemo v dopoldanskem času. Zaradi žleda, uničenih cest, poplav in 
okvare vozila je odpadel obisk 10 postajališč, 3 postajališča (en teren) smo uspeli nadomestiti v 
drugem terminu. Prav tako je zaradi vremenskih razmer in razmer na cestah odpadel obisk nekaterih 
vrtcev. Bibliobus je sicer odprt za uporabnike tudi v času prireditev, projektov, obiskov vrtcev in ostalih 
promocijskih dejavnostih MKL, skupaj je bila v letu 2014 Potujoča knjižnica odprta 850 ur. 
 
 

5.2 Dejavnosti knjižnice 
 

5.2.1 Razvoj in območnost 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju razvoja in območnosti 
- Služba za razvoj in območnost (SRO) je sodelovala v projektih poenotenja poslovanja v MKL. 
- Koordinirala je pripravo in sodelovala pri izdelavi nekaterih temeljnih dokumentov knjižnice, zbrala 

in obdelala statistične podatke in opravila analize anket.  
- Sodelovala je pri pripravi idejnih načrtov za knjižnice v mreži MKL. 
- Sodelovala je pri pripravi javnih razpisov.  
- Sodelovala je pri pripravi dveh projektov v okviru programa Erasmus+ (LinkINjob, Po nova znanja 

za knjižnico). 
- Pripravila je smernice za vzpostavitev partnerstev v MKL »Skupaj smo uspešni«. 
- Knjižnicam je zagotavljala pomoč pri nadgradnji obstoječih knjižničnih storitev in načrtovala nove 

storitve in dejavnosti.  
- Zaposlenim in uporabnikom je nudila pomoč in jih izobraževala. 
- Vodila in sodelovala je v različnih delovnih skupinah. 
- Izvajala je program OOK 2014 in sodelovala pri vključevanju knjižnic osrednjeslovenske regije v 

projekte MKL. 
 
Služba za razvoj in območnost  
 
Službo za razvoj in območnost (SRO) sestavljata oddelek za razvoj in območnost in oddelek za 
informatiko. SRO skrbi za koordinacijo strokovnega dela med območnimi enotami, službami in oddelki 
in za uresničevanje ciljev Strateškega načrta 2013-2016.  
 
Naloga SRO je tudi priprava temeljnih dokumentov MKL. V letu 2014 smo pripravili: letno poročilo o 
delu 2013, polletno poročilo o delu 2014, program dela 2015 in zbirnik statističnih podatkov 2013 ter 
sodelovali pri pripravi promocijskega poročila MKL za leto 2013. Izvedli smo različne poizvedbe in 
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pridobili statistične podatke za potrebe enot, služb in oddelkov MKL ter za raziskovalne potrebe 
študentov in objave podatkov v medijih. Sodelovali smo z zaposlenimi in jim posredovali statistične 
podatke za njihove strokovne prispevke in študijske namene. 
- SRO je koordinirala prijave na lokalne in nacionalne razpise MOL, MK, MIZŠ, JAK. 
- Skrbeli smo za izvajanje beleženja informacij v mreži MKL in opravili anketo med zaposlenimi o 

zadovoljstvu z aplikacijo, aplikacijo smo implementirali v Mariborsko knjižnico.  
- Z raziskavo zunanjega okolja, podatki o delovanju, zasnovo knjižnice in seznamom IKT smo 

sodelovali pri pripravi idejnih načrtov za Knjižnico Šmartno; pripravili smo raziskavo zunanjega 
okolja petih izposojevališč. 

- Pripravili smo  utemeljitve za zaprtje Knjižnice Kolodvor. 
- Sodelovali smo pri pripravi prostorske prenove pritličja in prvega nadstropja v KOŽ. 
- Sodelovali smo pri izvedbi komunikacijskega načrta za vključevanje lokalne skupnosti v 

načrtovanje nove Knjižnice Zalog in njenih storitev (izvedba delavnice za mlade v Četrtnem 
mladinskem centru Zalog). 

- Sodelovali smo pri pripravi novosti in implementaciji nekaterih rešitev za spletno stran MKL. 
- Vodili smo projekte: Smernice za vzpostavitev partnerstva, Raziskava zunanjega okolja za 

amaterske knjižnice, Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti (druga faza), E-učilnica, 
Usposabljanje informatorjev za svetovanje uporabnikom (druga faza), Pametne finance (druga 
faza), Izseljenski listi, Ljubljanica – plovna pot, Ljubljansko barje. 

- Pripravili smo izhodišča za uspešno delovanje delovnih skupin v MKL in večjo udeležbo 
zaposlenih v delovnih skupinah. 

- Aktivno smo sodelovali pri izvajanju projekta Lady cafe in projekta NAPLE sister libraries ter pri 
pripravi uspešne prijave mobilnosti zaposlenih v programu Erasmus+ in prevzeli koordinacijo 
strateškega partnerstva v uspešni prijavi projekta LinkINjob v programu Erasmus+ (priprava 
dokumentov in prvega partnerskega srečanja v Romuniji).  

- Koordinacija izbire prijav za udeležbo na mobilnosti v okviru konzorcija (Mobilnost knjižničarjev za 
kvalitetnejše storitve, prijava Združenja splošnih knjižnic). 

- Sodelovali smo v DS za pripravo mednarodnega posveta »Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje 
književnosti za potrebe knjižnic« (uredništvo zbornika, prijava posvetovanja na razpis MOL, 
prispevek na posvetovanju, organizacija posvetovanja). 

- Organizirali in vodili smo strokovne obiske: za študente Oddelka za bibliotekarstvo; za ameriško 
ambasado na Dunaju (3); za knjižničarje iz desetih knjižnic s celega sveta, ki so bile nagrajene v 
okviru PLIP - Public Libraries Inovative Projects (20); za Oddelek za bibliotekarstvo Karlove 
univerze iz Prage (2). 

- Sodelovali smo na predstavitvah poročila 2013 in delovnega načrta 2014 v vseh območnih 
enotah. 

- Z mentorskim delom smo prispevali pri oblikovanju in izvedbi obvezne delovne prakse za študente 
bibliotekarstva.  

- Priprava programa študentske prakse, koordinacija in izvajanje prakse za študentki bibliotekarstva 
iz Zadra v okviru programa Erasmus+. 

- Priprava programa, koordinacija in izvajanje programa strokovne izmenjave  za dva knjižničarja iz  
Mariborske knjižnice. 

- S sedmimi študentkami Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo smo 
opravili informativne sestanke za izvedbo anket v mreži MKL ali uporabi podatkov MKL kot pomoč 
pri pripravi njihovih nalog Priprava programa za prakso dijakinje s posebnimi potrebami. 

- Skrbeli smo za preglede dnevnikov vpogledov v osebne podatke. 
- Pripravili smo učna gradiva in izvajali izobraževanja za uporabnike: S klikom v družbo znanja za 

starostnike, Misija diplomska naloga, Varnost na spletu. 
- Pripravili smo testno verzijo e-učilnice MKL. 
- Pripravili in izvedli smo izobraževanja za zaposlene: Virtualne razstave, o elektronskih bralnikih in 

elektronskih knjigah, urejali in objavljali smo vsebine na spletni strani. 
- Na nacionalnem nivoju smo sodelovali pri pripravi modela kompetenčnih centrov (NUK), delovni 

skupini za interoperabilnost Digitalne agende na področju kulture pri MzK, strategiji razvoja OOK 
do leta 2020 ter v ožji skupini za COBISS. 

- Izvedli smo predstavitev elektronskih bralnikov in elektronskih knjig na prireditvi Parada učenja, 
Dnevu MKL, ob praznovanju 40-letnice Potujoče knjižnice (Bibliobusno postajališče Senožeti) ter 
odprtju prenovljenih prostorov Knjižnice Savsko naselje. 

- Pripravili in izvedli smo pilotski projekt »Spremljanje in spreminjanje podatkov registra nepremičnin 
na spletu« in »Kako postati eDržavljan« v sodelovanju s CVŽU. 
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- Izvedli smo tretji, zadnji sklop izobraževanj v petih delih za potrebe partnerskega projekta 
»Dejavno sem vključen v slovensko družbo, tudi preko e-demokracije« v sodelovanju z Javnim 
zavodom Cene Štupar - Centrom za izobraževanje Ljubljane. 

- Pripravili smo podatke o stanju slovenskega trga e-knjig za poročilo o stanju modelov za izposojo 
e-knjig v splošnih knjižnicah, pripravljeno v okviru britanske Civic Agende in BibNeta na primeru 
18 modelov nudenja dostopa do e-knjig v 15 evropskih državah in Severni Ameriki. 

- Z recenzijami smo sodelovali z revijo Knjižnica.   
 
S predavanji in prispevki smo sodelovali: na posvetu Sekcij pri ZBDS; v sklopu Šole za direktorje, 
(organizira Združenje splošnih knjižnic) smo izvedli predmet »Vizija, poslanstvo in strategija splošne 
knjižnice«; za direktorje splošnih knjižnic smo izvedli predavanja Zbiranje in kritično branje statističnih 
podatkov, Primeri dobrih praks s področja pravnih, kadrovskih in splošnih zadev in Predlog vpisa v 
knjižnico prek spleta; na strokovnem srečanju Knjižnica – igrišče znanja in zabave 2014 v Karlovcu s 
koreferatom »Domoznansko delo za mlade in družine v Mestni knjižnici Ljubljana«; s prispevkom smo 
sodelovali na mednarodnem posvetu »Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe 
knjižnic«. 
 
V SRO poteka koordinacija Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja (RSVK) v MKL, v okviru 
katerega sodelujejo tri knjižnice: Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča in Slovanska 
knjižnica.  
 
Oddelek za informatiko  
 
Redno delo oddelka: 
- vzdrževanje strežniške strojne in programske opreme, 
- vzdrževanje spletnih strežnikov in spletnih strani, 
- vzdrževanje mrežne opreme, 
- sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri vzdrževanju strežniške strojne in programske ter mrežne 

opreme, vzdrževalci telefonije ipd., 
- sodelovanje z zunanjimi partnerji (nakup računalniške, mrežne, programske, telekomunikacijske 

opreme, drobnega materiala, servis opreme, urejanje podatkovnih in telefonskih naročnin, 
videonadzora, najema opreme ipd), 

- sodelovanje z Izumom pri nadgradnji COBISS2 in COBISS3, 
- sodelovanje na nacionalnem nivoju v delovni skupini informatikov OOK, 
- izvajanje javnih naročil za nakup opreme na področju IKT, 
- vzdrževanje računalnikov in periferne opreme, 
- servis računalnikov in periferne opreme, 
- čiščenje IKT opreme, 
- skrb za videonadzorne sisteme v mreži knjižnic MKL, 
- sodelovanje s tehnično službo pri vzdrževanju Protivlomnih alarmov v mreži knjižnic MKL, 
- vzpostavitev IKT delovnih mest za zaposlene, uporabnike, info terminale, 
- stalna podpora zaposlenim preko sistema Helpdesk in dežurnega telefona v času  

odprtosti knjižnic, 
- priprava učnih gradiv za zaposlene in izobraževanje zaposlenih, 
- priprava učnih gradiv za uporabnike in izobraževanje uporabnikov, 
- priprava delovnega okolja za novo zaposlene, zaposlene, ki menjajo delovno mesto ali ob 

prenehanju delovnega razmerja (vnos uporabniških imen, pravic), 
- seznanjanje z novostmi na področju IKT,  
- sodelovanje v številnih delovnih skupinah MKL,  
- nadzor dela zunanjih izvajalcev pri prenovi enot na področju IKT in fizičnega varovanje, 
- priprava statistik in poročil o delovanju oddelka, 
- skrb za zmanjševanje stroškov na področju najema zunanjih storitev (sprememba telefonskih 

naročnin za mobilne telefone, zmanjšanje stroškov najema fotokopirnih strojev, pogodb za 
vzdrževanje spletnih strani), 

- podpora delovnim procesom zaposlenih, 
- podpora delovanju kritične in druge programske opreme in servisov (COBISS2, COBISS3, Vasco, 

Urbana, MYPC, Papercut, Eduroam/Libroam, Izterjava gradiva, Time&Space, PIF, Biblos), 
- tehnična podpora na prireditvah, 
- priprava inventur, podpora in priprava statistik pri inventuri gradiva, 
- sodelovanje pri inventuri osnovnih sredstev, 
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- sodelovanje pri računovodski inventuri, 
- sodelovanje z računovodstvom pri urejanju IKT inventarja, 
- skrb za oddajo projektorjev in prenosnikov za prireditve. 

 
Projekti: 
- vzpostavitev IKT, videonadzora, protivlomnega in protipožarnega alarma v Knjižnici Savsko 

naselje (načrtovanje, nakup opreme, sodelovanje z zunanjimi izvajalci, izvedba vzpostavitve), 
- vzpostavitev IKT, protivlomnega in protipožarnega alarma v Knjižnici Šentvid (načrtovanje, nakup 

opreme, sodelovanje z zunanjimi izvajalci, izvedba vzpostavitve), 
- vzpostavitev IKT v učilnici Dr. France Škerl (načrtovanje, nakup opreme, sodelovanje z zunanjimi 

izvajalci, izvedba vzpostavitve), 
- Urbana (planiranje nadgradnje programske opreme, sodelovanje z zunanjimi izvajalci, nadgradnja 

programske opreme, testiranje nadgradenj, priprava navodil, izobraževanje zaposlenih, priprava 
spletnega vmesnika za dnevniške datoteke Urbana tiskalnikov), 

- aplikacija za interno naročanje Vasco (testiranje nadgradenj aplikacije, sodelovanje pri pripravi 
navodil, izobraževanje zaposlenih, priprava predlogov nadgradenj, podpora zaposlenim pri 
uporabi aplikacije), 

- vzdrževanje spletne strani MKL (sodelovanje z urednikom spletnih strani, sodelovanje z zunanjim 
izvajalcem, priprava strežnika za novo spletno stran, testiranje in odpravljanje napak, iskanje, 
testiranje in nameščanje novih komponent), 

- nameščanje in vzdrževanje aplikacije BELINFO v dveh knjižnicah (Grosuplje, Maribor - 
sodelovanje pri pripravi strežnikov, namestitvi programske opreme ter klientov, izobraževanje v 
knjižnicah), 

- E-učilnica (vzpostavitev in konfiguracija e-učilnice, nalaganje testnih vsebin na e-učilnico, 
prevajanje komponent, predstavitve e-učilnice kolegiju MKL), 

- sodelovanje pri pripravi Kataloga IKT znanj (priprava opisov posameznih znanj in stopenj 
zahtevanih znanj za posamezna DM v knjižnici), 

- izterjava (nadgradnja programa Izterjava gradiva na nov framework, priprava okolja za modul 
Izterjave finančnih dolgov, sodelovanje v DS in z zunanjimi izvajalci), 

- Mala knjižnica - sodelovanje v projektni skupini za nadgradnjo spletnega portala, 
- vpeljava RFID sistema (načrtovanje vzpostavitve RFID v Knjižnici Šentvid, priprava okolja za 

testiranje, testiranje, sodelovanje z ponudnikom pri odpravi napak), 
- najem multifunkcijskih tiskalnikov (priprava električnega in mrežnega priklopa za tiskalnike v 

enotah, namestitev tiskalnikov ter priklop v informacijski sistem, priprava programa za branje 
števcev na tiskalnikih za poročanje ponudniku najema), 

- Brezžično omrežje MKL, Libroam in Eduroam (podpora uporabnikom in zaposlenim pri težavah z 
dostopom do omrežja), 

- Printbox (priprava električne in mrežne instalacije za nove Printboxe, sodelovanje s ponudnikom), 
- Optiprint (dogovarjanje z zunanjim izvajalcem, priprava pogodbe za najem tiskalnikov, testiranje 

delovanja, sodelovanje pri težavah s tiskalnikom), 
- prenova intraneta (načrtovanje prenove Intraneta ter Helpdesk aplikacije), 
- razvoj novega okolja za info terminale (Linux ter Porteus), 
- razvoj novega sistema za čiščenje operacijskega sistema računalnikov za zaposlene, 
- sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri nadgradnji poročil o uporabi Libroam/Eduroam omrežja 

(izdelava statistik za začasne uporabnike in posamezne enote). 
 
V letu 2014 je Oddelek za informatiko rešil 2.192 (v letu 2013 2.430 (1.242 delovnih ur) tehničnih 
težav, prijavljenih na Helpdesk in za to porabil 1.616 delovnih ur. 
 
V SRO poteka koordinacija, prijava na razpise in priprava javnih naročil za vse projekte digitalizacije 
MKL. MKL je do 31.12.2014 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 98.357 polno 
besedilnih dokumentov (od tega 90.365 posameznih člankov, 11 knjig in 14 naslovov znanstvenega 
časopisja), kar je predstavljalo 14 % celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2014 je bilo vpogledov 
vanje 438.859, od tega 145.771 v HTML obliki in 293.088 PDF dokumentov. Vpogledov v 
metapodatke je bilo v letu 2014 185.239. Vir: dLib eSTATISTIKA  
 
V sodelovanju s konzorcijem COSEC smo skrbeli za pogajanja s ponudniki elektronskih virov za 
potrebe MKL, osrednjeslovenskega območja in slovenskih OOK. 
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Zaposleni v SRO smo se aktivno udeleževali strokovnih posvetovanj in objavljali v strokovnih 
publikacijah (glej točki 5.9 in 5.10). Udeležili smo se: posvetovanje sekcij ZBDS, partnerskega 
srečanja LinkINjob (Brasov, Romunija), letnega srečanja članic Europeana Network (Madrid, Španija) 
in konference COBISS. 
 
 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična knjižnica Kamnik, 
Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). V SRO smo v okviru izvajanja nalog območnosti pripravili 
letno poročilo 2013 in program 2015, izvajali in koordinirali smo vnos vsebin za regijski portal KAMRA 
in izvajali program 2014: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
V letu 2014 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeno 
podatkovno zbirk Encyclopædia Britannica Public Library Edition. Zaradi ugodnejših pogojev za 
dostop do zbirk založnika Tax-Fin-Lex (TFL) smo se v novembru 2013 odločili za slednjo in ne za 
podaljšanje zbirke IUS-Software (IUS-INFO, FinD-INFO in IUS-INFO.HR), dostop do TFL je bil 
zagotovljen do konca oktobra 2014. Knjižnicam območja smo omogočili tudi dostop do zbirke 
elektronskih knjig EBSCO eBooks Public Library Collection v angleškem jeziku, dostop je omogočen 
do konca aprila 2015. Dostop do naročenih zbirk je bil preko oddaljenega dostopa omogočen za vse 
knjižnice regije. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na 
socialnih omrežjih. Za zbirke smo pripravili izobraževanja v obliki predstavitev knjižničarjem v vseh 
knjižnicah osrednjeslovenskega območja (z izjemo Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica). Hkrati je 
potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo 
elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk. 
Med prioritete je sodila tudi za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za 
strokovno in študijsko gradivo. Pripravljen je bil dogovor med knjižnicami območja, podpisana je bila 
pogodba s Pošto Slovenije in pripravljena navodila za izvedbe postopkov. V polnosti je storitev 
zaživela novembra 2014. 
 

Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih znanj. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili predvsem na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov 
(MS Excel) ter napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki 
ter njihove predstavitve (MS Word, MS PowerPoint, lektorska znanja). 10. aprila 2014 smo v dvorani 
MKL KOŽ izvedli tudi izobraževanje E-knjige v splošnih knjižnicah. 
Zbrani so bili podatki za potrebe analize stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor tudi 
demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične mreže 
posameznih regij, ki bodo podlaga za analizo območja OOK, ki ga pripravljamo osrednje območne 
knjižnice v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK. 
V sodelovanju s sistemskimi administratorji in informatiki OOK smo pripravili popis in analizo stanja 
IKT opremljenosti splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja, ki je bila posredovana tudi 
knjižnicam območja. 
Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2013 prenovljeno spletno stran MKL 
smo knjižnicam ponudili smernice za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR, s poudarkom 
na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. Nekatere knjižnice območja so pri 
prenovi svojih spletnih strani že upoštevale predlagane smernice. 
Narejen je bil zbirnik podatkov o knjižnicah regije. Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem 
področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. V skladu z novim strateškim obdobjem smo aktivno vključevali knjižnice 
območja v različne projekte MKL. Organizirali smo srečanja direktorjev knjižnic regije, ki imajo 
svetovalni in posvetovalni namen. Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 
bibliopedagoških dejavnosti za učence in dijake (v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji 
Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo). V letu 2014 so pri projektu MKL »Poletavci – 
poletni bralci« ponovno zelo uspešno sodelovale štiri knjižnice območja (Knjižnica Litija, Knjižnica 
Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Knjižnica Medvode). 
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Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
V okviru dogodka Dan spominov  »Ljubljana v bodeči žici« smo po modelu dnevov spomina 
(»Collection Day«) zbirali dokumente in predmete iz obdobja druge svetovne vojne ter zapisovali z njo 
povezane zgodbe. Zgodbe so objavljene na portalih Europeana in Kamra. 
Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. Rezultat dela je bila 
septembra 2014 v okviru 3. festivala Domfest predstavljena publikacija »Bibliografija serijskih 
publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013«. Prisotnim knjižnicam, ki se 
festivala niso uspele udeležiti smo razdelili tiskane izvode bibliografije. 
Vsebinski plan Kamre za leto 2014 je bil v veliki meri izpolnjen. Uporabnikom portala Kamra smo tako 
ponudili 17 novih digitalnih zbirk (9 iz MKL, 5 iz knjižnic regije ter 3 s strani dveh drugih zavodov) in 
podzbirk s pripadajočimi multimedijskimi elementi. Projektov digitalizacije v letu 2014 nismo izvajali, 
saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge območnosti ni 
bilo moč podpreti. 
V posameznih knjižnicah območja smo za potrebe zaposlenih pripravili tudi praktične predstavitve 
Albuma Slovenije in samostojnega vnašanja vsebin na Kamro. 
 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem 
postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil 
NUK. Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije.  
 
Podrobno poročilo izvajanja nalog osrednje območne knjižnice je priloga tega vsebinskega poročila in 
njegov sestavni del. 
 
 
 

5.2.2 Upravljanje knjižnične zbirke 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju pridobivanja in bibliografske obdelave gradiva 
Knjižnica je z nakupom knjižničnega gradiva v letu 2014 zagotovila nakup 7.667 novih naslovov 
knjižničnega gradiva, s čimer ohranja kakovost in aktualnost knjižnične zbirke in omogoča najširšo 
dostopnost do novih dosežkov človekovega ustvarjanja. Skupno je z drugimi načini pridobivanja 
gradiva dosežen prirast 15.084 naslovov. 
S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije so bila v prirast vključene vse kakovostne 
izdaje slovenskih založb in samozaložnikov, relevantne za potrebe splošne knjižnice. 
Nakupljena so vsa kakovostna dela slovenskih avtorjev in prevodi tujih del, ki jih subvencionira Javna 
agencija za knjigo in ustrezajo poslanstvu splošne knjižnice ter potrebam uporabnikov. 
Prirast 2014 obsega skupno 78.661 enot knjižničnega gradiva, od tega 67.606 enot z nakupom. S tem 
je dosežen obseg 199 enot nakupa na 1000 prebivalcev, skupno z drugimi načini pa je dosežen 
prirast 231 enot na 1000 prebivalcev. 
S posebnimi zbirkami je ponudba knjižničnega gradiva prilagojena potrebam lokalnega okolja in 
potrebam različnih ciljnih skupin v okolju. V letu 2014 smo jih dopolnili s skupnim prirastom 3.063 enot. 
Knjižnica je z nakupom pridobila 60% naslovov strokovnega gradiva in 40% naslovov leposlovja, pri 
čemer so filmi na DVD-jih šteti kot leposlovje.  
Knjižnica je z nakupom pridobila 22 % naslovov za mladino in 78 % za odrasle - razmerje odstopa od 
ciljnega 30 % - 70 % zaradi premajhne ustrezne ponudbe gradiva za otroke v letu 2014 in zaradi 
usmeritve knjižnice h kvalitetnim mladinskim izdajam po smernicah Pionirske – centra za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo. 
Knjižnica tudi v letu 2014 ohranja visoko nivo ponudbe časopisja in druge periodike: 419 naročenih 
naslovov in 2.018 izvodov tekoče periodike. 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva v letu 2014 je obsegala 5.766 novih zapisov in 6.266 
prevzetih zapisov. 
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Kazalnik 2013 2014 
Prirast na 1000 prebivalcev 240 231 
Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke (v 
odstotkih) 

42 - 58 40 - 60 

Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle 
(v odstotkih) 

23 - 77 22 - 78 

Obrat knjižnične zbirke 2,80 2,76 
Obrat zadnjega celoletnega prirasta 8,73 7,79 
Odstotek odpisa v odnosu do prirasta 78% 100% 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2013 in 2014: 
Sredstva za nakup gradiva so se v letu 2014 ponovno znižala zaradi več kot 35% nižjega 
sofinanciranja nakupa iz Ministrstva za kulturo.  
Razmerje med nakupom naslovov leposlovja in stroke dosega priporočeno razmerje standardov za 
splošne knjižnice 40-60.  
Razmerje med nakupom naslovov za mladino in odrasle odstopa od priporočenega razmerja 
standardov za splošne knjižnice, ker založniška ponudba kakovostnih mladinskih izdaj ne dosega 
potreb MKL kot največje splošne knjižnice. 
V razmerju med odpisom in prirastom gradiva zasledujemo rezultat, ki je bil dosežen v letu 2014, sicer 
v veliki meri zaradi zaprtja knjižnice Brdo in posledično večjega odpisa neaktualnega gradiva iz te 
krajevne knjižnice (12%). 
 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
Bibliografska obdelava rednega prirasta poteka v Službi za pridobivanje in obdelavo knjižničnega 
gradiva, bibliografska obdelava domoznanskega gradiva pa v Slovanski knjižnici. Bibliografska 
obdelava knjižničnega gradiva v letu 2014 je obsegala 5.766 novih zapisov, 6.266 prevzetih zapisov 
ter 78.661 dodanih inventarnih enot knjižnične zaloge. MKL je za sistem Biblos in COBISS v letu 2014 
prispevala centralno katalogizacijo vsakega novega naslova e-knjig, skupno 460 naslovov. 
 
 

5.2.3 Pridobivanje gradiva, bibliografska obdelava in zaščita gradiva 

 
Mestna knjižnica Ljubljana upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31. 12. 2014 obsegala 1.689.903 
enote. 
 

Zaloga gradiva po tipih gradiva (izvodi) 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

1.452.488 178.656 58.759 1.689.903 
Priloga 2: Zaloga po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva)  
 
Inventurni popisi in odpis knjižničnega gradiva 
Z namenom sistematičnega urejanja knjižnične zbirke je bil v letu 2014 v okviru petletnega načrta 
opravljen inventurni  popis knjižničnega gradiva v dveh krajevnih knjižnicah (Knjižnica Horjul in Savsko 
naselje) in v treh amaterskih enotah (Notranje Gorice, Šentjošt in Rob)  
V te popise je bilo vključeno 47.008 enot knjižničnega gradiva (2,8 % knjižnične zbirke). 
 
Knjižnica zaradi neaktualnosti in neizposoje izloča gradivo iz prostega pristopa, pri čemer en izvod 
trajno ohrani v repozitoriju. V letu 2014 je opravila sistematičen pregled 12.530 neaktivnih izvodov iz 
UDK skupin 34/69 z vsemi pripadajočimi izvodi v vseh organizacijskih enotah mreže. Od tega je bilo 
700 naslovov prelocirano v repozitorij. 
 
Knjižnica je na podlagi inventur in drugih rednih pregledov knjižnične zbirke v letu 2013 odpisala: 
- 16.054 enot odpisa (20,5 %) predstavlja zastarelo gradivo, izločeno zaradi neaktualnosti; 
- 59.382 enot (75,9 %) je odpisano zaradi obrabe in uničenja gradiva; 
- 2.837 enot odpisa (3,6 %) je ugotovljen primanjkljaj inventurnih popisov in pregledov. 
Sorazmerno večji odpis je bil opravljen v Knjižnici Brdo, katere zbirka je bila v letu 2014 zaradi zaprtja 
knjižnice prerazporejena, neaktualno gradivo pa izločeno. 
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Odpis knjižničnega gradiva (izvodi – tipi gradiva) 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

65.722 8.416 4.135 78.273 
Priloga 8: Odpis gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 
 
E-knjige 
Platforma Biblos se je v letu 2014 potrdila kot ustrezen in uporaben portal za izposojo e-knjig v 
slovenskih splošnih knjižnicah. Do konca leta je bilo na razpolago 1000 naslovov e-knjig, polovico več 
kot v letu 2013. Od tega je 190 prostodostopnih, v MKL pa smo dodatno zakupili 292 licenc po 
kriterijih nabavne politike knjižnice (na eno licenco je po veljavnem poslovnem modelu možnih 52 
izposoj). Izbor je bil po podatkih upravljalca portala na podlagi razmerja števila naročenih licenc in 
njihve izposoje v letu 2014 najboljši med splošnimi knjižnicami. 
MKL je za sistem Biblos in COBISS v letu 2014 prispevala centralno katalogizacijo vsakega novega 
naslova e-knjig, skupno 460 naslovov. Zaradi relativno majhnega deleža e-knjig v prirastu drugega 
gradiva finančna vzdržnost plačevanja licenc še ni vprašljiva. Glede na dinamiko prirasta novih e-knjig 
računamo, da tudi v letu 2015 ne bo. 
V letu 2014 je bila realizirana še preostala integracija s sistemom COBISS in sicer v segmentu 
naročanja e-knjig in evidence izposoje. 
V letu 2014 je bilo med člani MKL 3.239 izposoj e-knjig (0,11% vseh izposoj). Med uporabniki tega 
načina branja odstopajo študenti – pri uporabi e-knjig zavzemajo 16,33% delež, medtem ko pri 
uporabi ostalega gradiva 9,36% (za 42,7% večji delež pri uporabi e-knjig kot ostalega gradiva); sledijo  
zaposleni, ki pri uporabi e-knjig zavzemajo 52,79% delež, pri uporabi ostalega pa 46,64% (za 11,7% 
večji delež pri uporabi e-knjig kot ostalega gradiva); na tretjem mestu so nezaposleni, ki pri uporabi e-
knjig zavzemajo 9,39%, pri uporabi ostalega gradiva pa 8,25% (za 12,15% večji delež pri uporabi e-
knjig kot ostalega gradiva). Zanimiv je delež in obseg uporabe e-knjig med upokojenci: 11,6 %. 
V letu 2015 je načrtovana še večja promocija izposoje e-knjig in nadaljnja rast ponudbe z aktivno 
soudeležbo slovenskih založnikov. 
 
 
Prirast knjižničnega gradiva (po zvrsteh): 
 

Prirast izvodov po tipih gradiva 
Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

61.528 13.718 3.415 78.661 
Priloga 3: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – tipi gradiva) 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – stroka / leposlovje 
Stroka Leposlovje SKUPAJ 

9.544 5.540 15.084 
Priloga 4: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – stroka / leposlovje) 
 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva – za otroke / za odrasle 
Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

2.838 12.246 15.084 
Priloga 5: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (naslovi – za otroke / za odrasle) 
 
 

Prirast izvodov gradiva po UDK 
0 1 2 3 5 6 7 8P 8L 9 SKUPAJ 

4.161 2.857 1.163 5.237 1.890 6.054 14.222 2.928 35.223 4.926 78.661 

Priloga 6: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – UDK) 
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Prirast izvodov knjižničnega gradiva – način nabave 
 

 Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjige 53.568 1.356 10 6.594 61.528 

Neknjižno gradivo 12.020 167 1 1.530 13.718 

Serijske publikacije 2.018 661 4 732 3.415 

SKUPAJ 67.606 2.184 15 8.856 78.661 
Priloga 7: Prirast gradiva po krajevnih knjižnicah (izvodi – način nabave) 
 
 
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
 
Število novih bibliografskih zapisov 5.766 
Število prevzetih zapisov 6.266 
Število redaktiranih zapisov 22.606 

 
 
 

5.3 Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju dela z uporabniki in dostopnosti knjižničnih storitev 
V strateškem načrtu 2013 – 2016 ter v programu dela 2015 smo si zastavili cilje, ki bodo uporabnikom 
in obiskovalcem knjižnic zagotovili: 
- Mesto bere, gleda in posluša: s skrbno nabavo in obdelavo gradiva si prizadevamo oblikovati 

obsežno in aktualno knjižnično zbirko za prebivalce Ljubljane in širšega območja. 
- Knjižnica za vse: odgovarjamo na potrebe prebivalcev in obiskovalcev z oblikovanjem novih 

storitev tako v fizičnem kot v virtualnem svetu. 
- Knjižnica na daljavo: omogočamo uporabnikom dostop do določenih e-storitev, kjerkoli in 

kadarkoli: izposoja e-gradiv in oddaljen dostop do elektronskih podatkovnih zbirk. 
- Vidna knjižnica: sistematično gradimo in razvijamo partnerstva in sodelovanja za različnimi 

dejavniki v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju. Z načrtno promocijo utrjujemo svojo 
vidnost in prepoznavnost. 

- Aktivna knjižnica: za učinkovito in kvalitetno izvajanje storitev za uporabnike se trudimo v smeri 
poenotenja delovnih procesov, povečane fleksibilnosti ter stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
zaposlenih. 

- Knjižnica plus: z razvojem različnih storitev in dejavnosti na lokalnem, regionalnem in 
nacionalnem nivoju si prizadevamo postati knjižnica s pogledom v prihodnost. 

 
Kazalnik 2013 2014 
Število novih članov 13.349 12.805 
Število obiskovalcev 1.702.454 1.675.543 
Število obiskov na prebivalca 5,1 4,9 
Število sledilcev na družbenih omrežjih 4.355 5.003 
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 69.677 72.677 
Izposoja gradiva na dom na člana 56,4 56,5 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2013 in 2014: 
V primerjalnih letih beležimo manjši upad vpisa novih članov in obiska knjižnic na račun dveh zaprtih 
knjižnic (Knjižnica Savsko naselje in Knjižnica Šentvid) in ene ukinjene knjižnice (Knjižnica Brdo); kljub 
temu dejstvu je izposoja na dom na člana nekoliko narasla.  
Sledilci na družbenih omrežjih naraščajo premo sorazmerno s številom objav in popularnostjo 
družbenih omrežij, prav tako je zaznati povečanje števila obiskovalcev prireditev in izobraževanja za 
vse ciljne skupine. 
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Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
Delo z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev 
- V letu 2014 smo zaključili z uvajanjem nove članske izkaznice Urbana, ki je od 1. 3. 2014 edina 

članska izkaznica MKL. Članom, ki ne želijo uporabljati Urbane, ki je sistemsko povezana z 
mestno kartico Urbana in se uporablja za druge storitve MOL, ponujamo člansko izkaznico Urbana 
MKL, katere uporaba je možna edino v MKL. Registracijo v knjižnici omogočamo tudi s prenosnimi 
telefoni. 

- Delovna skupina za spremljanje postopkov izposoje in enotno reševanje pritožb uporabnikov je v 
letu 2014 pripravila in predlagala vrsto sprememb in dopolnitev pravilnika o poslovanju in 
internega pravilnika o delu z uporabniki ter postopkov pri delu z uporabniki na evidencah izposoje 
in v sistemu Cobiss – številne pobude smo posredovali na IZUM. Pripravila je predlog novega 
Pravilnika o poslovanju, ki bo predvidoma sprejet v začetku leta 2015. 

- Odgovorili smo na 488 vprašanj in prošenj članov in drugih uporabnikov knjižnice (v letu 2013 
460), ki so prispeli preko spletnega naslova info@mklj.si, ki je namenjen splošnim vprašanjem o 
poslovanju in organizaciji knjižnice. Največ je bilo želja po podaljšanju ali rezervaciji gradiva, 
povpraševanj po cenah storitev, o dostopu do gradiva, v zvezi s prejemanjem obvestil o poteku 
roka izposoje, o možnostih odpisa dolgov, o pogojih vpisa ter o odprtosti knjižnic. 

- Delovna skupina za promocijo gradiva združuje dvanajst bibliotekarjev MKL, ki so na mesečni 
ravni pripravljali priporočeno gradivo za promocijo na spletni strani knjižnice. V letu 2014 so 
pripravili  811 vsebinskih in slikovnih predstavitev gradiva – knjige, glasbo, filme, igrače in revije. 
(1.196 v letu 2013). Priporočeno gradivo objavljamo na spletni strani in tako ustvarjamo svoj 
spletni katalog priporočenega gradiva. 

- Pridružili smo se v jeseni 2014 novo ustanovljenemu portalu Dobreknjige.si, kjer sodeluje osem 
bibliotekarjev MKL, ki mesečno prispevajo in predlagajo leposlovje za mlade in odrasle z 
anotacijami in povezavami. 

- Ustanovljena je bila delovna skupina za ureditev knjižnic, ki je poskrbela za odstranitev starih 
označevalnih tabel na stavbah knjižnic in za boljši izgled knjižnic. Dogovorili smo se za enotno 
podobo plakatov in letakov za vse knjižnice ter pridobili izvajalca za oblikovanje enotnih stojal za 
knjižnične brošure in informacije za uporabnike. Oblikovali smo smernice za enotno podobo 
knjižnic ter predlog člena za oglaševanje v prostorih knjižnice, ki smo ga uvrstili v nov Pravilnik o 
poslovanju MKL. 

- V okviru storitve Knjiga na dom (brezplačna dostava in odvoz gradiva na dom starejšim, bolnim in 
invalidnim) smo redno obiskovali 14 članov (9 v letu 2013) in opravili 75 obiskov (68 v letu 2013) 
ter izposodili 223 enot gradiva (147 v letu 2013). Storitev opravljata dva bibliotekarja. 

- Pripravili smo in poslali po pošti 40.983 obvestil tistim članom, ki so prekoračili rok za vračilo 
izposojenega gradiva (42.343 v letu 2013). 

- Zunanjemu izvajalcu smo v izterjavo s pozivom za vračilo nevrnjenega izposojenega gradiva 
predali 870 opominov (1.504 v letu 2013). Do konca leta 2014 smo zaključili  794 primerov (492 
leta 2013). Med zaključene spadajo tisti, ki so vrnili terjano gradivo in poravnali stroške. Veliko 
terjanih je prineslo zgolj gradivo, vendar stroškov zaradi socialnih razmer niso poravnali. Za 
namen preverjanja, usklajevanja in povezave s sistemom Cobiss imamo lastno aplikacijo, ki smo 
jo razvili v Službi za razvoj in območnost / Oddelek za informatiko. 

- V skladu z zakonodajo - ZVOP in brisanju neaktivnih članov, smo v letu 2014 iz baze podatkov 
brisali 12.220 tistih članov (13.301 v letu 2013), ki niso več kot eno leto aktivno uporabljali 
knjižnice. 

- V skladu z zakonodajo - ZVOP smo na področju varovanja osebnih podatkov izvajali mesečni 
nadzor zaposlenih pri delu z bazami osebnih podatkov v sistemu Cobiss. Pregled smo izvedli med 
67 (75 v letu 2013) naključno izbranimi zaposlenimi. 

- Zaradi vse večjega povpraševanja po oddaljenem vpisu v knjižnico (zamejci, Slovenci na študiju 
ali delu v tujini, tuji študentje slovenskega jezika ipd.) smo pripravili postopke in predloge e-vpisa 
za vse slovenske splošne knjižnice in ga predali na IZUM v programsko realizacijo. 

- Člani delovne skupine za pripravo storitve vračanja gradiva v drugi knjižnici so se v letu 2014 
aktivno sestajali in pripravili vse potrebno za vzpostavitev storitve v letu 2015. 

 
Prireditve in izobraževanja  
Prireditvena in izobraževalna dejavnost knjižnice je namenjena spodbujanju širših kulturnih vsebin, v 
prvi vrsti pa bralni kulturi, promociji branja in aktivaciji knjižničnega gradiva. V ta namen smo pripravili 
in izvedli projekte, kot so: Ciciuhec, beremo z malčki, Poletavci – poletni bralci in Mesto bere U mesto 
gleda. 
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Že utečene ure pravljic smo ponekod popestrili z gibanjem (joga in ples) ter ponudbo razširili tudi na 
otroke starosti dveh let (doslej od 3+): igralne urice s knjigo ter lutkovno-ustvarjalna srečanja, ki 
temeljijo na zgodbah.  
K branju smo vabili s številnimi priložnostnimi knjižnimi razstavami. V večini knjižnic smo pripravili 
poletno paketno izposojo knjig: Maček v žaklju, v času Festivala Bobri za otroke pakete Bobri v žaklju 
(paket knjig in filmov, ki temeljijo na knjižnih predlogah). Na spletni strani smo objavljali po 30 novih 
anotacij na mesec in slikovnih opisov priporočenega gradiva z različnimi možnostmi iskanja. Odrasle 
smo prav tako vabili k branju s priporočilnimi seznami znanih oseb - Znani BEREjo in priPOROČAjo. 
Intenzivneje smo vabili bralce v bralne skupine, v katerih so se udeleženci mesečno srečevali. 
Trenutno jih imamo skupaj osem ter eno, ki obravnava besedila v angleškem jeziku. Pripravili smo 
vsakoletni Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig in podelili najboljšim knjigam, izdanim v 
letu 2013, priznanje Zlata hruška. V poletnih mesecih smo se preselili v parke in poskusili s Knjižnico 
na prostem v Šmartinskem parku in urami pravljic za otroke v Labirintu umetnosti v fužinskem parku. 
Potujoča knjižnica je s svojo prisotnostjo in gradivom na bibliobusu opozarjala na pomembnost branja 
na več skupnih dogodkih, ob praznovanju 40 let Potujoče knjižnice ter na ljubljanskih festivalih. 
Posebno pozornost smo namenili promociji portala Biblos in brezplačni izposoji e-knjig v slovenskem 
jeziku za člane knjižnice. Pridružili smo se slovenskemu portalu Dobreknjige.si, ki je pričel delovati 
jeseni 2014. Osem naših bibliotekarjev na omenjenem portalu redno prispeva predloge za branje 
leposlovja za odrasle in mladostnike. 

- V letu 2014 je bil na področju izobraževanja največji projekt organizacija in koordinacija Parade učenja 
Ljubljana, ki je bila 17.05., na Prešernovem trgu. Na dogodku smo v sodelovanju z Andragoškim 
centrom Slovenije združili 50 različnih izobraževalnih, kulturnih in drugih ustanov iz Ljubljane in 
okolice. Dogodka se je udeležilo približno 2.500 udeležencev. 

- V letu 2014 smo se pridružili iniciativi MOL in znaten del prireditev in izobraževanj posvetili 2000 letnici 
prve omembe mesta Emone. V sodelovanju s sorodnimi ustanovami smo pripravili zanimiv, celoleten 
cikel strokovnih predavanj, razstav, izobraževanj in delavnic (skupaj več kot 50 dogodkov). Eden 
izmed odmevnejših projektov je bil tudi niz prireditev (skupaj 40 dogodkov) Svet med nami: teden 
indijske kulture, kjer smo pri pripravi dogodkov sodelovali z Veleposlaništvom republike Indije in 
Ministrstvom za kulturo republike Indije. 

- Izpeljali smo nekaj skupnih prireditev in predstavitev: Dan MKL na Stritarjevi ulici smo obeležili z 
zaključkom projekta Mesto bere, kjer smo predstavili svoje dejavnosti, pripravili kulturni program ter 
podelili nagrade za sodelujoče pri Mesto bere (400 obiskovalcev); zaključna prireditev za Poletavce – 
poletne bralce v znamenju Emone pa je potekala v Parku slovenske reformacije (800 obiskovalcev). 

- V letu 2014 smo se predstavljali: na Kulturnem bazarju na področju bralna kultura; na Knjižnem sejmu 
s svojo stojnico in Zlatimi hruškami ter brezplačnim vpisom otrok; z delavnicami šaha za starejše na 
Festivalu za 3. življenjsko obdobje; na delavnicah in brezplačnem vpisu študentov na Študentski areni 
ter z izobraževalno delavnico na sejmu Informativa. 

- V okviru Festivala Bobri, ki je bil posvečen filmu in Emoni 2000, smo izvedli 13 prireditev in gostili 302 
udeleženca. 

- V knjižnicah smo še posebej obeležili dneve, kot so: Dan slovenskih splošnih knjižnic, Svetovni dan 
knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture in Svetovni dan poezije. Ob 
kulturnem prazniku smo imeli odprto Knjižnico Jožeta Mazovca, kjer smo ob kulturnem programu 
podarjali tudi članarine novo vpisanim članom. Pridružili smo se tudi vseslovenskim dogodkom Noč 
knjige. 

- Za vse, ki se dogodkov v naših knjižnicah niso mogli udeležiti, smo posneli (video in/ali avdio) večje 
število izbranih prireditev in jih objavili na domači spletni strani, na našem profilu Youtube.  

- Za namen promocije naše dejavnosti in dogodkov smo nabavili posebno kolo s katerim smo po ulicah 
Ljubljane in na različnih prireditvah vabili v knjižnico prebivalce mesta Ljubljana. 
 
Več o prireditvah za odrasle in otroke v poglavju 5.4.6, več o izobraževanju uporabnikov v poglavju 
5.5 ter v poglavju 5.4.7. – dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov. 
 
Spletna stran in družbena omrežja 
Naša domača spletna stran, ki je povsem prenovljena zaživela 02.04. 2013 in še v istem letu prejela 
nagrado Netko 2013, je v letu 2014 kandidirala za nagrado Websi 2014 in jo za svojo odličnost tudi 
prejela.   
Za urejanje spletne strani je, polega spletnega urednika, skrbelo 29 upraviteljev strani, sodelavcev v 
MKL, ki so z vnašanjem obvestil skrbeli predvsem za promocijo prireditev in izobraževanj. 
Redno in dnevno smo skrbeli za objave na našem profilu na omrežju Facebook in Twitterju in v letu 
2014 posneli in objavili večjo količino video in avdio posnetih prireditev, namenjeno vsem, ki se jih 
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zaradi različnih razlogov ne morejo udeležiti v knjižnicah ter na spletni strani postavili direktno 
povezavo na naš profil na Youtubu. Sledlici na naših profilih vsako leto vidno naraščajo in spremljajo 
dogajanje v Mestni knjižnici Ljubljana in širše. 
V letu 2014 smo z zunanjim izvajalcem pripravili aplikacijo za naročanje na dogodke v MKL, e-
napovednik, spletni kviz za mlade Robinzonijada, na vstopni strani smo uredili multimedijski center 
MKL, izdali in objavili svojo e-slikanico Tjaž, avtorice bilbiotekarke Katarine Duščak in pripravili 
koncept za e-risano uganko, ki bo zaživela v začetku leta 2015. 
 
 

Družbena omrežja 
 2013 2014 
 št. objav št. sledilcev št. objav št. sledilcev 
Facebook 233 3.702 315 4.107 
Twitter 504 542 499 738 
Pinterest 362 26 / 41 
Youtube 116 21 76 35 
Google+ 9 64 / 82 

 
 
 

5.3.1 Članstvo 

 
Rezultate za leto 2014 na področju članstva moramo smiselno interpretirati glede na dogajanje v 
knjižnični mreži MKL:  
- zaprtje Knjižnice Brdo, 
- prenova Knjižnice Savsko naselje, ki je trajala v letu 2014 devet mesecev, 
- prenova Knjižnice Šentvid, ki je trajala v letu 2014 štiri mesece, 
- vzdrževalna dela v območni enoti Knjižnici Jožeta Mazovca, si so trajala skoraj mesec dni. 
Število aktivnih članov se je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2014 zmanjšalo za 1,9 %. Delež članov 
starih do 15 let se je zmanjšal za 7 %, delež odraslih pa je bil manjši za 0,5 %. Skupno število novo 
vpisanih članov v 2014 je bilo za 4,1 % nižje kot leto prej; število novo vpisanih članov mlajših od 15 
let se je povečalo za 1,9 %, število odraslih pa je bilo nižje za 5,5 %. 
Med aktivnimi člani so kategorije, ki predstavljajo večje deleže, ostale v podobnih okvirih kot leta 2013. 
Omeniti velja drugo nekoliko večje število aktivnih članov med nezaposlenimi in upokojenci. Glede na 
vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL), je aktivnih članov 24 % oz. 241 aktivnih 
članov na 1000 prebivalcev, če upoštevamo podatke o prebivalstvu na dan 01.01.2014; delež se v letu 
2014 ni bistveno spremenil. 
Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo krajevnih knjižnic MKL, vsak aktivni član je 
v letu 2014 obiskal več kot le eno krajevno knjižnico MKL.  
 

Članstvo 
 2013 2014 SKUPAJ 
 otroci odrasli otroci odrasli 2013 2014 
aktivni 17.714 65.730 16.476 65.381 83.444 81.857 
novo vpisani 2.546 10.803 2.593 10.212 13.349 12.805 
Priloga 9 – Članstvo po krajevnih knjižnicah 
 
 
Struktura aktivnih članov po kategorijah 
 

Aktivni člani po kategorijah 
kategorija število odstotek 

001-predšolski otroci 3.173 3,88% 
002-osnovnošolci 13.303 16,25% 
003-srednješolci 7.611 9,30% 
004-študenti (redni) 12.416 15,17% 
005-študenti (izredni, ob delu) 113 0,14% 
006-zaposleni 29.067 35,51% 
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007-svobodni poklici 111 0,14% 
008-samostojni obrtniki/podjetniki 46 0,06% 
009-kmetje 4 0,00% 
010-gospodinje 49 0,06% 
011-upokojenci 9.051 11,06% 
012-nezaposleni 6.282 7,67% 
013-tuji državljani 55 0,07% 
015-zaposleni na univerzi 0 0,00% 
017-častni člani 33 0,04% 
020-podiplomski študenti 22 0,03% 
124-organizacijske enote ustanove 6 0,01% 
125-pravne osebe-zun. ustanove 490 0,60% 
126-enote za medoddelčno izposojo 25 0,03% 
Drugo 0 0,00% 
SKUPAJ 81.857 100,00% 

 
 

5.3.2 Obisk 

 
Rezultate obiska MKL za leto 2014 moramo smiselno interpretirati glede na dogajanje v knjižnični 
mreži MKL:  
- zaprtje Knjižnice Brdo, 
- prenova Knjižnice Savsko naselje, ki je trajala v letu 2014 devet mesecev, 
- prenova Knjižnice Šentvid, ki je trajala v letu 2014 štiri mesece, 
- vzdrževalna dela v območni enoti Knjižnici Jožeta Mazovca, si so trajala skoraj mesec dni. 
Obisk zaradi izposoje gradiva na dom merimo po mednarodnem standardu ISO 2789 in vključuje 
transakcije: izposoja, podaljšanje dobe izposoje, vračanje in rezervacije. Obisk se beleži znotraj 
časovnega intervala 60 minut. Skupni obisk, ki ga beležimo s sistemom COBISS, je bil v letu 2014 nižji 
kot leta 2013. Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2014 za 2,1 % nižji kot leta 2013; število 
obiska mlajših od 15 let je bilo nižje za 11,2 %, število odraslih pa je ostalo na podobni ravni kot leta 
2013. Izposojo gradiva znotraj knjižnice beležimo dosledno le v krajevnih knjižnicah, kjer to omogočajo 
prostorske možnosti. Gradivo je dostopno za uporabo v knjižnici vsem obiskovalcem; podobno je tudi 
s čitalniškimi mesti. Podatki o obisku v tem primeru predstavljajo le izmerjene rezultate, medtem ko je 
dejanski obisk sorazmerno višji. V letu 2014 je bilo izvedeno prvo beleženje uporabe čitalniških mest v  
MKL po metodologiji ISO 2789 in priporočilih Centra za razvoj knjižnic v NUK. Uporabo čitalnic smo 
merili v tednu med 10. in 15. 11. 2014. Ocenjujemo, da je čitalnice MKL v letu 2014 obiskalo 396.344 
uporabnikov; rezultat smo pridobili z ekstrapolacijo po že omenjeni metodologiji. 
Primerjava podatkov o obisku (tipični delovni teden) s številom vseh potencialnih uporabnikov kažejo, 
da je vsak prebivalec območja, kjer deluje MKL, v letu 2014 5-krat obiskal knjižnico. 
Skupno število obiskovalcev prireditev in izobraževanj se je v letu 2014 povečalo za 4,3 %. 
  

Priloga 10: Obisk po krajevnih knjižnicah 
 
Obisk zaradi uporabe računalnikov se je v letu 2014 zmanjšal za 14,6 %; v letu 2014 smo zabeležili 
506.760 dostopov do brezžičnega omrežja Eduroam, ki deluje od konca leta 2010. Eduroam je 
vzpostavljen v vseh krajevnih knjižnicah. Uporabniki se vedno bolj odločajo za uporabo lastnih 
računalnikov v knjižnici, zaradi večje dostopnosti IT in dobrih povezav, ki jih nudi knjižnica.  
 

Obisk 

 
izposoja na dom  

izposoja v 
knjižnici 

obisk prireditev 
drugo  

SKUPAJ  
internet servisi  

 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

otroci 223.905 198.830 123 145 33.428 34.915 41.013 35.013 - - 298.469 268.903 

odrasli 1.216.852 1.212.118 6.208 6.043 36.249 37.762 82.026 70.037 10.221 11.051 1.351.556 1.337.011 

SKUPAJ 1.440.757 1.410.948 6.331 6.188 69.677 72.677 123.039 105.050 10.221 11.051 1.650.025 1.605.914 
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 2013 2014 

Uporaba brezžičnega omrežja Eduroam 259.298 506.760 
Število različnih uporabnikov 5.911 15.966 

 
Spremljanje uporabe spletnega mesta MKL poteka v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah. 
Do oktobra 2014 smo uporabljali orodje Google Analytics, nato pa do konca leta orodje Piwik, ki prav 
tako ustreza zahtevam predpisov.  
 

Obisk spletnega mesta knjižnice 
 2013 2014 % glede na 2013 
Število obiskov 457.160 467.834 2,33% 

- od tega izven prostorov knjižnice 297.852 293.797 -1,36% 
Število ogledov strani 1.174.696 934.228 -20,47% 
Število unikatnih obiskovalcev 172.904 358.013 107,06% 
Povprečen čas obiska strani 0:03:05 0:03:04 -0,54% 

 
 

Način dostopa število Odstotek 
Direkten obisk 172.874 36,95% 
Obisk prek spletnih iskalnikov (Google, Najdi.si) 260.539 55,69% 
Obisk prek strani s povezavo na našo stran 34.421 7,36% 

 
 

5.3.3 Izposoja gradiva 

 
Izposoja gradiva na dom se je v letu 2014 glede na manjši obseg delovanja vseh knjižnic v mreži MKL 
zmanjšala za 1,8 %. Izposoja knjig je bila nižja za 0,4 %, neknjižnega gradiva pa za 11,2 %; izposoja, 
serijskih publikacij na dom se je povečala za 7,8 %. 
Podrobnejši pregled deležev izposoje v letu 2014 kaže, da so si bralci v veliki meri izposojali knjige 
(85,8 %), delež izposoje neknjižnega gradiva je bil 12,3 %, serijskih publikacij pa 1,9 %. Tretjina na 
dom izposojenih knjig je bila namenjena otrokom, dve tretjini pa odraslim; podobno razmerje je tudi pri 
izposoji neknjižnega gradiva, medtem ko so si odrasli izposodili večino serijskih publikacij (93,5 %). 
Izposoja je bila 13,8 enot gradiva na prebivalca območja, kjer deluje MKL. 
Trend upadanja izposoje neknjižnega gradiva se kaže že nekaj let, zlasti v izposoji CDjev in filmov, 
medtem ko se je izposoja zemljevidov povečala za 20 %. Povečanje izposoje serijskih publikacij 
pripisujemo varčevanju oziroma dejstvu, da obiskovalci knjižnice racionalizirajo življenjske stroške. 
 
 

 

Izposoja gradiva na dom 
knjige serijske p. neknjižno g. SKUPAJ 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
otroci 1.318.830 1.317.777 5.506 5.867 223.360 190.013 1.547.696 1.513.657 

odrasli 2.664.089 2.647.557 77.892 84.055 415.815 377.703 3.157.796 3.109.315 

SKUPAJ 3.982.919 3.965.334 83.398 89.922 639.175 567.716 4.705.492 4.622.972 

Priloga 11: Izposoja po krajevnih knjižnicah 
 
 
Beleženje uporabe gradiva v čitalnicah MKL 
V MKL smo med 10. in 16. 11. 2014 beležili uporabo gradiva v čitalnicah in na čitalniških mestih v 
vseh krajevnih knjižnicah knjižnične mreže MKL razen v Knjižnici Kolodvor, ki je bila zaprta zaradi 
poplave. 
 
Podatka o uporabi gradiva v čitalnicah doslej nismo načrtno zbirali. Z beleženjem uporabe gradiva v 
časopisnih čitalnicah je prikazan učinek vsakodnevnega  dela knjižničarjev, ki sicer ni nikjer zavedeno, 
vendar pomembno prispeva k zadovoljstvu obiskovalcev. Priporočena metodologija zbiranja podatkov 
v prvi vrsti predlaga avtomatizirano beleženje, ki je možno le v tistih knjižnicah, ki imajo zaprte 
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časopisne čitalnico, kar pomeni, da gradivo ni na voljo tudi nečlanom. Druga težava takega beleženja 
pa je kadrovske narave. Alternativo avtomatiziranemu zbiranju podatkov predstavlja ročno beleženje v 
tipičnem delovnem tednu z ekstrapolacijo rezultatov na celo leto; to metodologijo predlaga ISO 11620 
(kazalci uspešnosti knjižnic). V knjižnični mreži MKL smo izvajali beleženje na dva načina: v enajstih 
večjih krajevnih knjižnicah so beleženje izvajali zaposleni s štetjem gradiva in obiskovalcev na uro, v 
pomoč pa so jim bili prostovoljci, ki smo jih pridobili prek Slovenske filantropije, ter z beleženjem 
uporabe gradiva v čitalnicah, ki so ga izvajali obiskovalci sami z izpolnjevanjem posebej za to 
pripravljenih obrazcev. Praksa s prostovoljci se je izkazala za dobro rešitev, ki bi jo veljalo ponoviti tudi 
v prihodnosti. 
 
Zbirnik rezultatov beleženja uporabe čitalnic: 

 
knjige 

serijske 
publikacije 

neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ obisk 

uporaba gradiva v 
čitalnicah MKL 
(tedenski zbirnik) 

4.368 5.992 356 10.716 7.622 

Delež 41% 56% 3% 100% - 

ocena 2014 
(ekstrapolacija) 

227.136 311.584 18.512 557.232 396.344 

 
Skupni rezultati kažejo nekoliko večjo uporabo serijskih publikacij (56 %) v primerjavi s knjigami (41 %) 
in neknjižnim gradivom (3 %). Rezultat je bil sicer pričakovan, vendar bi lahko pričakovali višji delež 
serijskih publikacij. V testnem tednu smo zabeležili 10.716 izposoj gradiva in 7.622 obiskov zaradi 
uporabe gradiva v čitalnicah MKL, kar na letni ravni pomeni 396.344 obiskov zaradi uporabe gradiva v 
čitalnicah in 557.232 izposoj gradiva. S tem skupno presegamo pet milijonov izposoj (izposoja na dom 
ter uporaba v čitalnicah). Zavedamo se, da sicer nismo uspeli zabeležiti vse uporabe gradiva v 
čitalnicah, kakor bi to bilo možno z avtomatiziranim beleženjem, imamo pa realno sliko učinkov 
našega dela. Beleženja uporabe gradiva v čitalnicah MKL bomo izvajali vsaka tri leta. 
 
 

5.3.4 Medknjižnična izposoja 

 
Skupna statistika medknjižnične izposoje za leto 2014 je nominalno manjša za 254 enot oz 14,2 % 
glede na leto 2013. Do upada je prišlo, ker so statistiki za leto 2013 prištete fotokopije, ki so nam jih 
poslali naši partnerji, v statistiki za leto 2014 se število reproduciranih strani »skriva« v 30 realiziranih 
naročilih oz dokumentih, ki jih sedaj štejemo. Vzrok za manjše število izposoje naših fizičnih enot je 
uvedba izposoje kompletov konec leta 2013. Tako so v statistiki za leto 2013 jezikovni tečaji še šteti 
po številu fizičnih enot, ki jih vsebujejo, v letu 2014 pa komplet v statistiki predstavlja eno enoto 
gradiva ne glede na število prilog.  
 

Medknjižnična izposoja 
 pasiva aktiva SKUPAJ 
 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Število fizičnih enot 567 561 951 867 1.518 1.428 

Število kopij dokumentov 201 0 0 0 201 0 

Število elektronsko posredovanih dokumentov 10 30 63 80 73 110 

SKUPAJ 778 591 1.014 947 1.792 1.538 
 
 

5.3.5 Posredovanje informacij 

 
Že omenjena zaprtost nekaterih krajevnih knjižnic je vplivala tudi na rezultate posredovanja informacij 
iz gradiva in o gradivu, ki so poleg izposoje gradiva osnovna in najpogostejša knjižnična storitev, 
namenjena uporabnikom. Informatorji so posredovali bralcem v letu 2014 275.059 informacij o gradivu 
oziroma iz gradiva. Za beleženje informacij uporabljamo lastno računalniško aplikacijo. Na osnovi 
pregleda obiska smo za beleženje izbrali šest tednov, in sicer tri z visoko frekvenco obiska, dva s 
srednjo in enega z nizko. Vmesnik aplikacije je nameščen na namizju delovnih računalnikov in 
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omogoča preprosto prehajanje med programi, kar je potrebno ob začetku beleženja informacije (zagon 
ure) in nato ob zaključku informacije. Izpolnjevanje obrazca o informaciji traja manj kot 10 sekund, kar 
je omogočalo zaposlenim hiter in neposreden vnos podatkov tudi ob večjem številu obiskovalcev. 
Aplikacija omogoča tudi kasnejši vnos informacije ter naknadno urejanje vnosov. Programska rešitev, 
ki je rezultat znanja naših zaposlenih v oddelku za informatiko,  je velika pridobitev za MKL, ki smo jo 
uspešno promovirali in ponudili tudi drugim slovenskim knjižnicam (Mariborka knjižnica, mestna 
knjižnica Grosuplje). Podatek o številu informacij v letu 2014 je pridobljen na podlagi metodologije, ki 
smo jo določili ob pripravi aplikacije: določili smo intervale v frekvencah izposoje v tipičnem delovnem 
(visoka – nad 98.000 izposoj na teden, srednja – med 88.000 in 98.000 izposoj ter nizka – manj kot 
88.000 izposoj). Glede na tedenske rezultate v letu 2014 smo razdelili število tednov po ujemanju s 
postavljenimi frekvencami tedenskih izposoj. Na podlagi rezultatov beleženj 2014 smo izvedli 
ekstrapolacijo in dobili oceno števila informacij v letu 2014. Število tednov se bo v posameznem 
intervalu med leti razlikovalo, dobljeni rezultati pa bodo natančnejši. Rezultat ekstrapolacije 
preverjamo tudi s primerjavo z rezultatom, ki ga dobimo na podlagi razmerja med številom 
zabeleženih informacij in izposojo na dom po posameznih tednih. Povprečno razmerje šestih tednov je 
bilo po meritvah v letu 2014 9,67 izposoj na dom na eno informacijo.  
 

Beleženje informacij 
 

17. – 22. 
feb 

14. - 19. 
apr 

03. - 08. 
jun 

09. - 14. 
sep 

14. - 19. 
okt 

09. - 14. 
dec 

 
št. uporabniških imen 112 112 118 112 115 117 

 
vsi dogodki 6.367 6.168 5.372 5.973 6.950 5.765 

 
informacije 5.745 5.550 4.844 5.525 6.419 5.253 

 
interno delo 622 618 528 448 531 512 

povprečno trajanje (sek) informacije 238 301 208 215 220 235 

povprečno trajanje (min) informacije 0:03:58 0:05:01 0:03:28 0:03:35 0:03:40 0:03:55 

realizirano 

lastno 5.531 5.368 4.730 5.431 6.221 5.096 

tuje 19 17 9 9 21 12 

lastno + tuje 24 27 12 14 19 18 

nerealizirano 171 138 93 71 158 127 

način informiranja 

osebno  5.006 4.744 4.191 4.734 5.502 4.412 

telefon 242 289 245 340 320 270 

e-mail 497 517 408 451 597 571 

tip gradiva 

mladina 1.594 1.423 1.048 1.557 1.971 1.533 

odrasli 3.982 4.017 3.690 3.854 4.315 3.600 

mladina + odrasli 169 110 106 114 133 120 

COBISS 
izposoja /c/ 56.860 55.163 49.115 54.066 55.086 50.959 

obisk /c,r,o/ 16.150 16.186 14.711 15.938 17.124 15.844 

 
 
Poleg beleženja informacij aplikacija omogoča tudi beleženje internega dela informatorjev glede na 
čas opravljenega internega dela (prijava ob začetku in odjava ob zaključku internega dela) in vrste 
internega dela (iz opisa del in nalog za bibliotekarje). V šestih tednih beleženja po sprejeti metodologiji 
je bilo zabeleženih 3.259 internih del v obsegu 3.399 ur. 
 
V Referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja so v letu 2014 sodelovali knjižničarji iz Knjižnice Jožeta 
Mazovca, Knjižnice Otona Župančiča ter iz Slovanske knjižnice. Po elektronski pošti smo posredovali 
29 odgovorov. 
 
Z namenom, da članom omogočimo čim hitrejši dostop do želenega gradiva, lahko gradivo, ki je 
prosto dostopno v knjižnici, naročijo tudi po elektronski pošti v katerikoli izbrani knjižnici. Naročeno 
gradivo knjižničarji poiščejo in pripravijo za člana, ki ga prevzame pri evidenci izposoje. Prav tako 
imajo člani možnost, da rezervirajo gradivo, ki je trenutno izposojeno. Takoj, ko se rezervirano gradivo 
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vrne, obvestimo člana, ki ga je rezerviral bodisi po sms obvestilu ali po elektronski pošti. V letu 2014 
smo v vseh knjižnicah opravili naslednje število naročil in rezervacij: 
 

Aktivnost 2013 2014 % 

e-rezervacije 44.702 51.406 15,0 % 

e-naročila 66.587 80.900 21,5 % 

rezervacije - 51.513 - 

naročila - 36.358 - 

Priloga 12: Število rezervacij in naročil v krajevnih knjižnicah 
 
 

5.3.6 Prireditve 

 
Pri izvedbi prireditvenih dogodkov sodelujemo s številnimi sorodnimi kulturnimi ustanovami, javnimi 
zavodi, itd. Poglavitni namen prireditvene dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana je omogočanje 
brezplačnega dostopa do bogatega spektra kulturnih vsebin in opozarjanje širše javnosti na pomen 
kulturne in izobraževalne vloge knjižnice v sodobni urbani kulturi. Mestna knjižnica se s svojo ponudbo 
prireditev, ki bogatijo kulturno ponudbo mesta Ljubljane, povezuje tako z lokalno skupnostjo oziroma 
svojimi uporabniki v mestu Ljubljana kot tudi v širši regiji. 
 
Mesto Ljubljana oziroma antična Emona je v letu 2014 obeležilo dvatisočletnico prve omembe zato 
smo se na pobudo Mestne občine Ljubljana v skupnem projektu Emona 2000 s svojimi prireditvenimi 
in izobraževalnimi dogodki pridružili obeleženju te pomembne obletnici mesta Ljubljane. Skupaj z 
drugimi kulturnimi ustanovami in Javnimi zavodi mesta Ljubljane smo sodelovali v prireditvenem in 
izobraževalnem ciklusu dogodkov in obeležili ta pomemben zgodovinski jubilej, ki našo prestolnico 
umešča v enoten, evropski zgodovinski prostor. Pri organizaciji dogodkov (skupaj 53 dogodkov za 
odrasle in otroke) smo sodelovali z Mestnim muzejem, Narodnim muzejem in Filozofsko fakulteto v 
Ljubljani (Oddelki za zgodovino, arheologijo, umetnostno zgodovino, klasično filologijo, itd). Med 
januarjem in decembrom 2014 smo pripravili številna strokovna predavanja, tematske in knjižne 
razstave, izobraževalne delavnice, dogodke za otroke ter v antičnem duhu pripravili tudi nekatere 
izmed naših vsakoletnih projektov (Filmobus, Poletavci, itd.). 
Posebna priloga: EMONA 2000: dogodki v Mestni knjižnici Ljubljana 
 
 
Prireditve za odrasle 
Prireditvena dejavnost MKL za odrasle je namenjena spodbujanju širših kulturnih vsebin, vendar 
največji pomen namenjamo literarnim vsebinam in promociji bralne kulture in knjige. Mesto bere ostaja 
naš osrednji projekt, ki je namenjen literarnim vsebinam in dogodkom, s katerimi s pomočjo bralnih 
skupin promoviramo branje kvalitetne domače in tuje literature. V preteklem letu smo v okviru projekta 
Mesto bere izpostavili knjigo v povezavi s filmsko umetnostjo, s čimer smo se pridružili obeleženju 90-
letnice mestnega kina Kinodvor. Namen tega našega bralnega projekta je aktivno sooblikovanje stanja 
na področju bralne kulture in bralnih navad prebivalcev Ljubljane in širše. 
 
Pomemben segment naše literarne ponudbe predstavlja Trubarjeva hiše literature, saj so jedro njene 
ponudbe literarne vsebine in tudi kakovostna strokovna predavanja družboslovnih vsebin, pogovorni 
večeri, itd. 
 
V mesecu aprilu smo za naše starejše uporabnike in tudi druge predstavili zanimiv ciklus predavanj in 
razstav o naravni in kulturni dediščini Slovenije, s katerim smo želeli poudariti in opozoriti na 
ohranjenost in lepoto našega naravnega okolja ter bogastvo in raznolikost naše zgodovinske 
dediščine. S tovrstnimi predavanji želimo poleg opozarjanja na pomen odnosa do naše naravne in 
kulturne dediščine tudi promovirati aktivno in ustvarjalno življenje ljudi v tretjem življenjskem obdobju.  
 
Eden izmed naših odmevnejših dogodkov je bil tudi enotedenski niz dogodkov (45 prireditvenih in 
izobraževalnih dogodkov) projekta Svet med nami: teden indijske kulture v Mestni knjižnici Ljubljana. 
Skupaj z Veleposlaništvom Republike Indije, Ministrstvom za kulturo Indije, Filozofsko fakulteto, FDV, 
in številnimi posamezniki smo  pripravili bogat in raznovrsten predstavitveni teden indijske kulture. S 
projektom Svet med nami želimo spoznavati in posredovati  bogastvo različnih kultur, zbliževati ljudi 



37 
 

različnih narodnosti, iskati lepoto drugačnosti in pokazati, kako so te razlike in predsodki, ki se včasih 
zdijo nepremostljivi, v bistvu majhni in nepomembni. V okviru tega projekta s knjižnimi razstavami, 
predavanji pogovornimi večeri, literarnimi dogodki, razstavami in filmskimi projekcijami tudi 
promoviramo gradiva v tujih jezikih in tudi prireditvene ter izobraževalne dejavnosti MKL, ki so 
namenjene drugim narodom, tujcem živečim v Sloveniji, manjšinam, itd. 
 
Med stalni dejavnosti sta v letu 2014 prešla dva projekta: Slovenska reportažna fotografija (v letu 2014 
pogovor in razstava Jake Gasarja in razstava National Geographic Slovenija z naslovom Skrb za naš 
planet) in Strip, ob bok knjižnim klasikom (v letu 2014 predstavitev in razstava Damijana Stepančiča in 
Marijana Amaliettija). 
 
Zaradi zanimivih in kompleksnih dogodkov ter odzivnosti in dobrega naših uporabnikov smo občutno 
povečali število strokovnih in tudi potopisnih predavanj. Število ostalih prireditev, kot so literarni, 
filmski, glasbeni in gledališki dogodki ter razstav pa smo ohranili na približno enakem letnem nivoju. 
Število obiska razstav je nekoliko manjše tudi zaradi dejstva, ker glede obiska razstav beležimo  
izključno samo obiskovalce, ki so prisotni na otvoritvah razstav. Število prireditev smo povečali za 
približno 7%, obisk pa se je povečal za nekaj več kot 3%. 
 
Število kulturnih prireditev za odrasle (po področjih: bralni večeri, koncerti, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 291 5.110 

Razstave 261 1.573 

Strokovna in poljudna predavanja 363 11.460 

Potopisna predavanja 109 4.052 

Glasbene prireditve 26 1.004 

Filmske in video projekcije 38 510 

Gledališke predstave 19 524 

Ustvarjalne delavnice 66 709 

Natečaji in tekmovanja 34 449 

Drugo 51 1.752 

SKUPAJ 1.258 27.143 
Priloga 13: Število kulturnih prireditev za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
 
Prireditve za otroke 
V primerjavi z letom 2013 smo leta 2014 povečali število prireditev za otroke za dobrih šest odstotkov 
(6,3 %), prireditve pa je obiskalo za več kot šestnajst odstotkov (16,6 %) udeležencev več, kar 
pomeni, da sta vsako prireditev v povprečju obiskala dva udeleženca več kot v letu poprej (leta 2013: 
17,74 udeležencev v povprečju/prireditev; leta 2014: 19,50 udeležencev v povprečju/prireditev). Kljub 
temu da smo izvedli nekoliko manj literarnih dogodkov (leta 2013: 25, leta 2014: 18) in pripravili manj 
razstav (leta 2013: 97, leta 2014: 75), nam je uspelo takšen porast zagotoviti s tem, da smo se še bolj 
osredotočili na izvajanje temeljne knjižnične dejavnosti za spodbujanje družinskega in samostojnega 
branja – ure pravljic, ki ju v večini knjižnic mladinski knjižničarji izvajajo samostojno (leta 2013: 762 
izvedb, leta 2014: 818 izvedb). Že dve leti zapored ugotavljamo, da so kar dve tretjini prireditev izvedli 
zaposleni, ostalo tretjino pa zunanji izvajalci, strokovnjaki z različnih področij.  
 
 
Število kulturnih prireditev za otroke (po področjih: literarni dogodki, razstave itn.):  
 

Dogodek Število prireditev Število udeležencev 

Literarni dogodki 18 1.284 

Razstave 75 199 

Ure pravljic, bralne ure 818 15.796 

Predstave  43 2.598 

Ustvarjalne delavnice 115 1.565 
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Uganke, kvizi 129 1.879 

SKUPAJ 1.198 23.321 
Priloga 14: Število kulturnih prireditev za otroke po krajevnih knjižnicah 
 
 

5.3.7 Dejavnosti posameznih območnih enot, oddelkov in centrov 

 
Naše prvo in osnovno poslanstvo je skrb za zbirko gradiva, zato v poročilu za leto 2014 še posebej 
izpostavljamo, kako smo skupaj in v posameznih knjižnicah ravnali z gradivom. Kako smo ga urejali, 
opremljali in aktualizirali in z njim navduševali obiskovalce za branje, poslušanje in ogledovanje. 
 
Redno delo z zbirkami 
- Poleg stalne skrbi za urejenost našega gradiva na policah smo redno urejali in pregledovali  

gradivo v knjižnicah in skladiščih, se seznanjali z novim gradivom in ga predstavljali sodelavcem in 
uporabnikom. 

- Gradivo smo opremljali z nalepkami in pazili na ustrezno spreminjanje statusov za gradivu, 
odpisovali smo zastarelo, uničeno in izgubljeno gradivo. Ob prejemu podarjenega gradiva smo se 
ukvarjali s pregledovanjem, opremljanjem in posredovanjem le tega. Naše dnevno delo je 
zajemalo tudi pregled in obveščanje o rezervacijah in naročilih, pregled in seznanjanje z novo 
izdanim gradivom, ter pobude pri naročanju gradiva. 

- Redno smo skrbeli za vezavo in popravila poškodovanega aktualnega gradiva. 
- O gradivu in iz gradiva posredujemo informacije v knjižnici, po telefonu in tudi po elektronski pošti. 
- V vseh knjižnicah smo v letu 2014 uredili in preuredili zapise v sistemu Cobiss in zamenjali 

nalepke,gradivu, ki je bilo nabavljeno pred združitvijo knjižnic. S tem posegom smo omogočili 
uvedbo storitve vračanja gradiva v drugih knjižnicah in uporabo sistema RFID.   

- Veliko dela smo vložili v promocijo in aktivacijo gradiva med uporabniki, opozarjali na gradivo z 
rednimi priložnostnimi knjižnimi razstavami in s pripravo priporočilnih seznamov ob različnih 
dogodkih in na različne teme. 

- Eden od načinov za spodbujanje izposoje gradiva so bili poletni paketi pripravljenega gradiva: 
Skriti zakladi in Maček v žaklju namenjeni otrokom, mladim in odraslim. V letu 2014 smo v večini 
knjižnic pripravili 1.767 paketov s po 6.606 knjigami za odrasle in 1.564 paketov za otroke s po 
6.075 knjigami, skupaj torej 3.331 paketov in 12.681 knjig. Večino paketov smo tudi izposodili. 

- Knjižnično gradivo – knjige, filme, glasbo in igrače posebej Priporočamo na spletni strani z opisi in 
slikovno podobo. V letu 2014 smo priporočili 811 enot kvalitetnega gradiva za vse ciljne skupine. 

- Pridružili smo se novo nastalemu vseslovenskemu portalu Dobreknjige.si, kjer 8 bibliotekarjev 
MKL mesečno prispeva in priporoča leposlovje za odrasle. 

- Člane smo vabili na brezplačno izposojo e-knjig v slovenskem jeziku, na portalu Biblos, ki je v letu 
2014 povečal ponudbo na več kot 1.000 naslovo e-knjig. 

- Člane smo opozarjali na brezplačen oddaljen dostop do e-virov, e-baz in e-revij ter časnikov, do 
katerih lahko dostopajo 24/7. 

- Ob prireditvah in izobraževanjih smo izkoristili priložnost in obiskovalce s seznami opozarjali na 
gradivo. Predvsem pri projektu Mesto bere ter pri literarnih srečanjih, kot so bralne skupine, ob 
Tednu indijske kulture ter ob številnih dogodkih ob praznovanju Emone 2000. 

- S posebnimi nalepkami smo označevali gradivo, ki je bilo v letu 2014 namenjeno projektu Mesto 
bere in Ciciuhec – beremo z malčki ter gradivo, ki je prejelo priznanje Zlata hruška. 

- Antikvarne prodaje odpisanega in darovanega gradiva, ki je v dobrem stanju in ni aktualno za 
našo zbirko, prodajamo po zelo ugodnih cenah v več kot petih knjižnicah. 

- Veliko gradiva smo podarili raznim društvom, zavodom in knjižnicam ter ob posebnih dogodkih. 
Prav tako smo obiskovalcem večkrat letno podarjali knjige, ki smo jih odpisali iz zbirke. 

- Skoraj v vsaki večji knjižnici imamo vsaj po eno posebno zbirko gradiva, ki smo jim tudi v letu 
2014 namenjali posebno pozornost in skrb za širitev ponudbe: kinološka zbirka, miniaturne knjige, 
zdravstvena zbirka, kitajska zbirka, igroteka, samostojni popotnik in druge. 

- V letu 2014 smo pripravili posebno zbirko plošč – Platoteko. 
- Redno smo spremljali novo izdane naslove leposlovja in strokovne literature ter drugega 

knjižničnega gradiva na tržišču ter se udeleževali sejmov, kot so knjižni sejem v Frankfurtu, knjižni 
sejem v Ljubljani, Frankfurt po Frankfurtu in Bologna po Bologni. Udeležili smo se tudi knjižnega 
sejma v Sarajevu in zadovoljivo povečali zbirko bošnjaške literature. 
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- Združenje ruskih založnikov je, s posredovanjem Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani, 
darovalo Slovanski knjižnici 300 knjig v ruskem jeziku, od tega smo 56 otroških in poljudnih knjig 
umestili v redno zbirko Knjižnice Otona Župančiča. 

- Prav tako smo se posvečali izbiri in promociji neknjižnega gradiva (filmi, glasba in igrače), z 
namenom aktualnosti in kvalitetne ponudbe, še posebej zbirki igrač in pripravili številne dogodke 
za aktivacijo tovrstnega gradiva. 

- Gradiva pa nismo izposojali le v knjižnicah in na bilbiobusu, prinesli smo ga tudi na dom. Storitev 
Knjiga na dom omogoča brezplačen obisk knjižničarja na domu tistih, ki sami v knjižnico več ne 
zmorejo. 

- Za številne ljubljanske vrtce in domove za starejše občane smo redno pripravljali kolekcije knjig in 
jih tako oskrbovali s kvalitetno izbiro gradiva, v Domu starejših Bežigrad pa redno izposojamo dva 
elektronska bralnika, z naloženimi e-knjigami. 

- Naročanje in odpovedovanje serijskih publikacij smo izbirali glede na potrebe in želje bralcev ter 
glede na pokritost s posameznim naslovom znotraj mreže naših knjižnic. 

 
 
Izpostavljamo skupne kulturne in izobraževalne dejavnosti, ki so se odvijale v vseh ali vsaj v večini 
naših knjižnic za odrasle in otroke: 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Literarna srečanja s predstavitvami avtorjev in knjig. 
- Bralne skupine (8), ena bralna skupina poteka v angleškem jeziku. 
- Knjižne razstave nagrajenih del in avtorjev za slovenske literarne nagrade (Kresnik, Rožančeva 

nagrada, Dnevnikova fabula, Desetnica idr.). 
- Redne knjižne razstave ob posebnih dnevih, obletnicah, temah in praznikih. 
- Seznami priporočene literature v tiskani in e obliki. 
- Okrogle mize o literaturi ali strokovnih temah. 
- Strokovna in poljudna predavanja. 
- Potopisna predavanja. 
- Slikarske, kiparske in fotografske razstave. 
- Domoznanske razstave. 
- Tečaji za računalniško opismenjevanje za starejše. 
- Tečaji in delavnice tujih jezikov. 
- Fotografske in video delavnice. 
- Delavnice učenja klasične kitare. 
- Delavnice o spletnih družabnih omrežjih. 
- Ustvarjalne delavnice ročnih spretnosti. 
- Mentorstvo na točkah vseživljenjskega učenja. 
- Pri bralnem projektu za odrasle Mesto bere U mesto gleda, sodelovalo je 147 bralcev. 
- Izpeljava dogodkov projekta Svet med nami / World among us: Teden indijske kulture, kjer smo 

pripravili 38 dogodkov. 
- Udeležba in predstavitev Mestne knjižnice na: sejmu Informativa, na Kulturnem bazarju, na 

Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Študentski areni ter na Knjižnem sejmu. 
- Priprava zaključne prireditve Dan Mestne knjižnice Ljubljana na Stritarjevi ulici. 
- Obeleženje posebnih dni, pomembnih za knjižnice: Dan splošnih knjižnic, Dan slovenskih splošnih 

knjižnic, Svetovni dan knjige, Mednarodni dan knjig za otroke, Kulturni dan, Ta veseli dan kulture 
in Svetovni dan poezije in obletnice literarnih ustvarjalcev. 

- V letu 2014 smo prvič sodelovali pri vseslovenski akciji Noč knjige z odprtimi knjižnicami in 
literarnimi dogodki. 

- S celoletnim obleženjem praznovanja Emone 2000 smo za odrasle pripravili več kot 40 dogodkov 
za odrasle. 

 
Dejavnosti za otroke in mladino 
- Ure pravljic v slovenskem jeziku v knjižnicah in poleti na prostem v Fužinskem parku. 
- Ure pravljic v tujih jezikih. 
- Redne knjižne razstave otroškega in mladinskega leposlovja in strokovnih knjig ob obletnicah, 

praznikih in posebnih dnevih. 
- Priprava številnih seznamov priporočenega branja za otroke in starše. 
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- Priporočanje kakovostne literature na podlagi Priporočilnega seznama za branje kakovostnih 
mladinskih knjig in izbranih Zlatih hrušk. 

- Lutkovne in gledališke predstave. 
- Ustvarjalne in izobraževalne delavnice. 
- Izobraževalni tečaji: računalniški, šahovski, tuji jeziki, fotografski in video. 
- Vodeni obiski vrtčevskih otrok, osnovnošolcev in dijakov.  
- Literarnih sprehodov po Ljubljani smo organizirali in izpeljali osemkrat. 
- Literarni kvizi in uganke za predšolske in osnovnošolske otroke. 
- e-uganke na podstrani za otroke na domači strani knjižnice. 
- e-kviz Robinzonijada za mlade radovedneže na domači strani knjižnice. 
- Izvajanje bibliopedagoške dejavnosti s projektom Ciciuhec – beremo z malčki v sodelovanju s 

starši in z VVZ v MOL in okoliških občinah. V letu 2014 je sodelovalo 5.664 otrok. 
- Izvajanje nacionalnega projekta Rastem s knjigo, z obiski sedmošolcev osnovnih šol in dijakov 

prvih letnikov. V letu 2014 nas je obiskalo 2.688 osnovnošolcev in 3.908 srednješolcev. 
- Izvajanje in promocija poletnega spodbujanja branja med otroki z regionalnim projektom Poletavci 

– poletni bralci, v letu 2014 je sodelovalo 1.250 otrok. 
- Izvajanje in promocija nacionalnega projekta Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz, v letu 2014 

smo prejeli rekordnih 19.697 rešitev. 
- Promocija in ogled bibliobusa za skupine predšolskih in šolskih otrok. 
- Promocija in ogled Trubarjeve hiše literature za osnovnošolce in dijake. 
- V okviru Festivala Bobri smo za vrtčevske in šolske skupine pripravili 13 dogodkov v naših 

knjižnicah, ter aktivno sodelovali v pripravljalni skupini za pripravo festivala. 
- S celoletnim obeleženjem praznovanja Emone 2000 smo za otroke in mlade pripravili 13 

dogodkov. 
 
 
V letu 2014 izpostavljamo: 
 
Knjižnica Bežigrad 
Redno delo z zbirkami 
- S posebnimi nalepkami smo označili in izpostavili gradivo za: Zlato hruško, Ciciuhec, Mesto bere 

in Festival Liffe. 
- Knjige smo dali v dar Slovanski Knjižnici, podarili Protestantskemu društvu Primož Trubar, Vrtcu 

Svetega Stanislava v Šentvidu, bralcem na dnevu Knjižnice Črnuče in dnevu z igroteko MKL v 
knjižnici dr. France Škerl. 

- Beležili smo testno uporabo čitalniškega gradiva. 
- V knjižnici smo uredili novo zbirko gramofonskih plošč – Platoteko. 
- Odpisali smo večino videokaset in ohranili le tiste, ki ne obstajajo na digitalnem nosilcu znotraj 

MKL. 
- V vezavo smo oddali 173 knjig. 
- Igroteka v Knjižnici dr. Franceta Škerla je bogatejša za 84 novih igrač.  
- V knjižnici dr. F. Škerla smo zamenjali napise na policah, pridobili nove police iz zaprte knjižnice 

Brdo, za neknjižno gradivo in za Knjižnico za starše smo pridobili gradivo iz Knjižnice Brdo. 
- V Knjižnici Savsko naselje smo 26. 09. 2014 izvedli inventuro knjižničnega gradiva ter pred 

odprtjem prenovljene knjižnice, ki je bila zaprta eno leto, celotno zbirko iz depoja Slovanske 
knjižnice premestili ponovno v knjižnico in jo uredili. Uredili smo tudi vse napise na policah. 

- V interni prostor Knjižnice Glinškova ploščad smo postavili police za skladišče in ga uredili ter tako 
uredili tudi  pravljično sobo, v kateri je bilo prej skladišče. 

- Redno pripravljamo priložnostne razstave ter priporočilne sezname na vseh oddelkih z namenom 
aktivacije gradiva. Bralce tako opozarjamo na obletnice, pomembnejše aktualne dogodke, ter na 
prireditve in izobraževanja, ki jih pripravljamo v knjižnicah.  

- Izvajamo projekt Znani berejo in priporočajo. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Pripravili smo 27 predavanj, 19 potopisnih predavanj v treh knjižnicah, 29 literarnih dogodkov, eno 

gledališko predstavo, dve glasbeni prireditvi, šest ustvarjalnih delavnic ter druge prireditve.  
- Izpostavljamo: 

- Spominski večer ob 100. obletnici rojstva Frana Milčinskega. 
- Prireditev ob otvoritvi Platoteke, zbirke gramofonskih plošč. 
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- Okroglo mizo o depresiji. 
- Tedenske delavnice V savskem pletemo in kvačkamo v sodelovanju z Društvom invalidov 

Ljubljana Bežigrad. 
- Koncert zasedbe Moje drage dame z gosti. 
- Gledališko predstavo Kako sem preživel Goli otok v izvedbi Sergeja Ferrarija. 
- Knjižna doživetja, mesečne literarni pogovori s psihologinjo Tanjo Grunfeld. 
- Cikel predavanj o osebnostni rasti Okrepimo družinske terapevtke Katjušo Jakšič. 

Pripravili smo tri promocijske dneve: 
- 27. 05. Popoldan z Igroteko in Dan s Knjižnico dr. France Škerl,  
- 09. 09. Popoldan s Knjižnico Črnuče,  
- 30. 09. Otvoritev Knjižnice Savsko naselje s prireditvami za vse ciljne skupine. 

Na promocijskih dnevih knjižnic smo pripravili dejavnosti za različne ciljne skupine, v sodelovanju z 
bližnjimi ustanovami (MOČ Črnuče, Šent). Dogodke smo pripravili tam, kjer je bilo mogoče tudi pred 
knjižnico, in s tem vsaj enkratno povečali majhne knjižnične prostore. Promocijski dnevi so bili v vseh 
četrtnih skupnostih dobro sprejeti. 
- V Knjižnici Bežigrad imamo več razstavnih prostorov. Od večjih razstav smo v avli pripravili sedem 

razstav, na stopnišču osem razstav, leposlovnem oddelku osem ter na mladinskem oddelku pet.  
V vsaki krajevni knjižnici smo letos postavili sedem razstav. 

- Knjižnico promoviramo na Facebooku. 
- V enoti dr. France Škerl redno in uspešno potekajo 30 urni tečaji tujih jezikov (nemščina, 

italijanščina, španščina in španščina) in  klekljarski tečaj. V novi učilnici se izvajajo tudi drugi tečaji 
in izobraževalne delavnice v organizaciji SSU.  

- Knjižnica Glinškova ploščad že skoraj dve desetletji pripravlja razstave ilustratorjev. Letos smo 
pripravili dve razstavi: Pšena Kovačič in Sara Koncilja, z otvoritvijo. Pravljično sobo občasno 
uporabljamo za izobraževalne delavnice za odrasle. Pripravili smo tri delavnice Angleščina za na 
pot. 

- V Knjižnici Savsko naselje, ki je po enoletni prenovi jeseni 2014 ponovno odprta, pripravljamo 
dejavnosti, vezane ne medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje z okoljem. Izvajamo redne 
tedenske delavnice pletenja in kvačkanja v sodelovanju z Društvom invalidov Ljubljana Bežigrad, 
v decembru smo pripravili novoletno ustvarjalno čajanko. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Vse leto pripravljamo različne ustvarjalne delavnice v naših enotah. Tradicionalno večdnevne so 

počitniške delavnice, pripravljene med jesenskimi, zimskimi ter ob začetku ter koncu poletnih 
počitnic.  

- Med izobraževanji so bila zelo dobro obiskane: Pošastomanija – priprava za tekmovanje iz logike, 
Trinajst počitniških izobraževalnih delavnic, delavnico odrske igre za mlade, naredi svojega 
robota, delavnico EFT, angleške bralno-igralne urice. 

- V vseh enotah knjižnice enkrat tedensko potekajo pravljične urice, ki smo jih aprila ali decembra 
obogatili  z lutkovnimi predstavami. Ure pravljic so zelo dobro obiskane, kaže se potreba po 
dodatni uri pravljic ali igralni uri za mlajše otroke. 

- Pripravljamo večje in tudi priložnostne razstave s katerimi aktiviramo gradivo. Vezane so na letne 
čase, praznike, pomembne obletnice in podobno. Posebej izpostavljamo tudi gradivo, ki smo ga 
opremili z nalepkami Zlata hruška, Ciciuhec, angleška bralna značka, velike tiskane črke in druge. 

- Veliko bibliopedagoškega dela smo opravili v sodelovanju z vrtci. Organizirano nas je tako 
obiskalo 72 skupin (1349 otrok). V okviru RSK nas je obiskalo dvanajst razredov sedmih razredov. 

- V Knjižnici dr. Franceta Škerla smo izvedli z namenom promocije igroteke sklop osmih 
izobraževalnih delavnic z naslovom Pridi se igrat!, tri delavnice Izdelave lutk in pet delavnic Izdelaj 
svojo igračo. 

- Vsako leto pripravimo priporočilne sezname bralne značke za predšolske otroke in osnovnošolce. 
Za vrtce tudi pripravljamo kolekcije knjig. 

- V vseh enotah pripravljamo Miškovo literarno uganko za osnovnošolce, v Knjižnici Bežigrad tudi 
Malo uganko za predšolske otroke, ki rešitve narišejo. 

- Za poletno branje tudi otrokom in mladostnikom pripravljamo Mačka v žaklju. Izbrane knjige 
zavijemo v paket in ponudimo paket presenečenja. Hkrati jih vabimo k sodelovanju pri Poletavcih 
– poletnih bralcih. 

- Igroteko, zbirko igrač so si ogledali vsi dijaki drugega letnika smeri Vzgojitelj predšolskih otrok 
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.  

- Ur pravljic so se udeleževale bodoče vzgojiteljice, ki se šolajo v Izobraževalnem centru Cene 
Štupar.  
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- Predstavitve knjižnice pripravimo za vse dijake drugih letnikov Srednje vzgojiteljske šole in 
gimnazije Ljubljana, smer Vzgojitelj predšolskih otrok. Knjižnico in igroteko smo predstavili 
študentkama iz Hrvaške (projekt Erasmus). 

 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
Redno delo z zbirkami 
- V okviru projekta Nov sijaj starih knjig smo v poleg rednih razstav novega gradiva v ospredje 

postavili starejše kvalitetno leposlovje. 
- S projektom Ta igrivi svet smo promovirali gradivo na temo iger, igrač in igranja ter zbirko v 

Igroteki Knjižnice dr. Franceta Škerla. 
- Za promocijo naravoslovnega gradiva smo poskrbeli ob vseh prireditvah v sklopu projekta Iz 

malega zraste veliko. 
- Pregledovali smo knjižne darove vseh naših krajevnih knjižnic in z njimi dopolnjevali ponudbo 

antikvarne prodaje gradiva v Knjižnici Jožeta Mazovca.. 
- S knjižnimi darovi smo sodelovali pri dogodkih Evropski dan sosedov in Bolšjak kultur v Mostah, 

darove iz nekdanje Knjižnice Brdo pa smo ponudili uporabnikom na dodaten dan odprtosti ob 
kulturnem prazniku. 

- Izvedli smo večji odpis zastarelega in uničenega gradiva na podlagi seznamov več let 
neizposojenega gradiva ter ažurirali naročila serijskih publikacij. 

- Skrbeli smo za vezavo poškodovanega aktualnega gradiva, za namen manjših popravil gradiva so 
se zaposleni tudi usposabljali na delavnici Osnove knjigoveštva. 

- V sodelovanju s Službo za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva smo na internih sestankih za 
Knjižnico Polje in Knjižnico Fužine sprejeli dogovor o nabavni politiki za ti dve knjižnici glede na 
njune lokalne značilnosti, in se dogovorili za kolekcije gradiva iz drugih knjižnic. 

- V Knjižnici Zadvor, kjer je zbirka sestavljena pretežno iz novejšega gradiva, je pol leta gostovala 
kolekcija izbranega starejšega leposlovja iz drugih knjižnic, da smo uporabnikom omogočili širši 
izbor kvalitetnega branja. 

- V Knjižnici Jožeta Mazovca smo pripravili izbor ustreznega gradiva in postavili Kotiček za starše. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- Z novo dejavnostjo Nemški bralni krog smo v Knjižnici Polje popestrili ponudbo jezikovnih 

izobraževanj; dejavnost je namenjena odraslim bralcem nemškega leposlovja kot pogovor o 
prebranem v nemškem jeziku. 

- V letu, ki ga je OZN opredelila kot leto družinskega kmetovanja, smo organizirali izobraževanja in 
delavnice na temo vrtnarstva, samooskrbe in preživetja v naravi v vseh krajevnih knjižnicah. 

- Organizirali smo okroglo mizo za odrasle prebivalce Zaloga ob pripravi idejnega načrta za selitev 
Knjižnice Zalog v nove prostore. 

- V Knjižnici Fužine smo za uporabnike odprli nov prostor za študij, ki ga pogosto uporabljajo. 
- Organizirali smo delavnice informacijskega opismenjevanja v Knjižnici Jožeta Mazovca, Knjižnici 

Polje, Knjižnici Fužine in Knjižnici Zadvor.  
- V Info točki Borze dela v Knjižnici Fužine smo izvajali delavnice na temo iskanja zaposlitve ter 

uporabnikom individualno svetovali pri iskanju po e-virih. 
- Dvakrat mesečno smo v Knjižnici Jožeta Mazovca uporabnikom omogočili šahiranje pod 

strokovnim vodstvom. 
- S sodelovanjem v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja smo nudili informacije širšemu krogu 

uporabnikov preko spleta. 
- V Knjižnici Zalog se je mesečno srečevala bralna skupina, v Knjižnici Polje so bili dobro obiskani 

pravljični večeri za odrasle. 
- Poleti smo za uporabnike pripravili Knjižnico na prostem v Jaršah. 
- V vseh knjižnicah smo organizirali ustvarjalne delavnice za odrasle. 
- V Knjižnici Fužine sta bila izvedena tečaja kitare in znakovnega jezika, tam je potekal tudi 3. 

Fužinski filmski festival. 
- V Knjižnici Fužine in Knjižnici Jožeta Mazovca so potekale izobraževalne delavnice angleškega 

jezika v klasični obliki in skozi poezijo. 
- Sodelovanje z Zavodom Janeza Levca v Jaršah smo nadaljevali preko mesečnih obiskov 

sodelavke, ki je varovancem s posebnimi potrebami preko pravljic in zgodb približala zlasti 
tematiko iger, vrtnarjenja in skrbi za naravo, varovanci pa so v knjižnici pripravili razstavo svojih 
izdelkov in predstavitev Zavoda. 
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Dejavnosti za otroke in mladino 
- Redne pravljične ure ter obiske otrok iz vrtcev smo popestrili z igro v vseh naših knjižnicah; v ob 

Knjižnici Jarše pa tudi z igro na prostem, tekmovanjem Skok po knjigo. 
- V tednu otroka smo organizirali izmenjavo igrač in otroških knjig med najmlajšimi uporabniki. 
- Ob začetku in zaključku ur pravljic ter ob kulturnem prazniku smo otroke povabili na gledališke 

predstave. 
- V poletnem času smo pravljice pripovedovali na prostem, v Labirintu umetnosti na Fužinah, 
- V Knjižnici Jožeta Mazovca in Knjižnici Fužine smo organizirali počitniške šahovske delavnice. 
- V Knjižnici Polje so potekali pogovori v nemškem jeziku za učence izbirnega predmeta nemščina 

na OŠ Polje; v okviru dejavnosti Nemščina za mladostnike so nadgrajevali svoje znanje. 
- Številne ustvarjalne delavnice so potekale v vseh naših krajevnih knjižnicah, vseh knjižnicah smo 

tudi pripravljali knjižne uganke. 
- Izvedli smo delavnico »Kakšno knjižnico si želimo?« za mladostnike iz Četrtnega mladinskega 

centra Zalog, s katero smo pridobili njihove predloge za prostor in storitve nove knjižnice.  
- V Knjižnici Zalog so mladostniki iz Četrtnega mladinskega centra Zalog postavili razstavo, ki je 

rezultat projekta Zalograd – preučevanje gledišča mladih na urbani prostor Zaloga s strani 
umetnikov, arhitektov in socialnih raziskovalcev. 

- V dvorani Zadružnega doma Zadvor smo ob kulturnem prazniku pripravili Maraton poezije in k 
udeležbi posebej povabili predšolske in šolske otroke. 

- V Knjižnici Jarše je potekala filmska šola za predšolske otroke in osnovnošolce. V sodelovanju z 
društvom Marni je bila z osnovnošolci posneta burleska. 

- V Knjižnici Zalog smo dvema skupinama šolskih otrok predstavili geološko zbirko mineralov in 
fosilov, locirano v knjižnici. 

 
Knjižnica Otona Župančiča 
Redno delo z zbirkami 
- Z nalepkami smo označili vse knjige, ki so prejele znak kakovosti »zlata hruška« 2014. 
- Odpis gradiva: skupno 17.991 enot gradiva. 
- V vezavo je bilo poslanih 870 enot gradiva. 
- 60 anotacij so o gradivu napisale bibliotekarke za priporočilne sezname. 
- Antikvarna prodaja: zabeležen je bil rekordni iztržek, ki je za 25.95% večji kot leta 2013 
- Razvijanje zbirke Planinskega kotička, ki je iz projekta postal del redne dejavnosti.  
- Podarjanje gradiva: zavodom, institucijam in projektom smo podarili 2.498 enot gradiva. 
- Uporabnikom smo podarili 17.283 enot gradiva ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, 

ob svetovnem dnevu knjige in ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic.   
 
Dejavnosti za odrasle 
- Za poletne pakete Maček v žaklju – skriti zakladi sveta smo pripravili 468 paketov, 1.404 knjig, 

izposojenih je bilo 462 paketov, 1.386 knjig, s čimer smo dosegli cilj – bralcem približati kvalitetno 
gradivo manj znanih nacionalnih književnosti. 

- Berem, torej mislim: udeleženci pogovorov so se ob knjigah pogovarjali o različnih življenjskih 
vprašanjih na desetih srečanjih; udeležencev je bilo 78. 

- Bralni krog: enkrat mesečno predstavimo po tri otroške, tri mladinske in tri knjige za odrasle. 
Skupno smo imeli okoli 80 udeležencev. 

- Vodstva po knjižnici za druge skupine: tri skupine iz Gimnazije Moste, 150 dijakov, tri predstavitve 
v tujem jeziku, med katerimi je po številu izstopala skupina avstrijskih bibliotekarjev (preko 20), v 
sproščenem pogovoru so dobili odgovore na številna vprašanja, ki so jih postavljali med ogledom 
knjižnice.  

- V KOŽ-i besede: S ciklusom literarnih klepetov oz. večerov  smo praznovali 5. obletnico, z 
uglednimi gosti: dr. Alenko Rebula, Cirilom Zlobcem in Ferijem  Lainščkom. 

- Publicistična dejavnost: objava petih člankov (dva na portalu Kamra, en v Knjižnici in dva v 
Knjižničarskih novicah). 

- Mentorstvo novim sodelavcem, praktikantom in delavcem med usposabljanjem, DKD, skupno 
opravljenih okrog 350 ur. 

- Vse leto je potekala vrsta kvalitetnih prireditev, od predstavitev knjig, razstav (fotografije iz Indije 
Arneja Hodaliča), predavanj na različne teme z nekaterimi vrhunskimi slovenskimi intelektualci 
npr. Emona 2000, glasba – misliti glasbo, ki so bile zelo dobro obiskane, tudi po 100 – 120 
obiskovalcev na posamezno prireditev. 
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- Izpostaviti velja cikel razstav popotniških fotografij »Kam pa kam?« V letu 2014 smo imeli štiri 
razstave dežel: Turčija, Iran, Srbija in Islandija. 

- Fotografski natečaj »Svetloba«: od oktobra 2014 do decembra 2014 smo izvedli fotografski 
natečaj z naslovom »Svetloba«. ZN so z namenom osveščanja o pozitivnem vplivu svetlobe na 
zdravje in dobro počutje, leto 2015 razglasili za Mednarodno leto svetlobe in tehnologij povezanih 
s svetlobo. Na natečaj je prispelo 187 avtorskih fotografskih del. Žirija je izbrala tri najboljše in 
dvanajst fotografij ožjega izbora. Razstavljene bodo v knjižnici od januarja do februarja 2015. Z 
natečajem je bil dosežen cilj razširitve nabora fotografij, ki se jih v knjižnici uporablja za neprofitno 
in promocijsko rabo. 

- Angleški bralno-debatni krožek pod vodstvom Leonore Flis. Izpeljanih je bilo deset srečanj s 
skupno 85 udeleženci. 

- V Zdravstvenem kotičku smo v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v decembru pričeli s ciklom 
preventivnih akcij merjenja krvnega pritiska in glukoze v krvi za uporabnike knjižnice. Pripravili 
smo 15 tematskih razstav gradiva in organizirali 20 strokovnih predavanj o zdravju, prehrani, 
gibanju, pacientovih pravicah, alternativni medicini ter duševnem zdravju. Na strokovnem oddelku 
smo pripravili  43 tematskih razstav knjižničnega gradiva, od tega dve večji razstavi z lastnimi 
zloženkami z bibliografijo ustreznega gradiva.  

- Izpeljali smo osem koncertov od npr. alter rocka skupine Blue train do skupine Spoonfool band, ki 
igra črnski blues. Potekajo enkrat mesečno v zimski sezoni, prednost dajemo izvajalcem 
glasbenih žanrov kot so jazz, blues, akustika ter ljudska glasba z namenom promocije drugačnih, 
prezrtih glasbenih zvrsti.  

- Razstavna dejavnost v Mediateki: filmski plakati KINODVORA, stalne tematske razstave kot npr. 
ljudska glasbila, koncertne vstopnice, artistični plakati ipd. Del razstavne dejavnosti so postali tudi 
naši priporočilni seznami DVD gradiva kot so npr. »36 veličastnih«, »lestvica najboljših 10« ter 
»TOP 5 leta«. 

- V letu 2014 je bilo najbolj vidno sodelovanje s Kiberpipo, saj so v prvi polovici leta vse svoje 
dogodke izvajali v Mediateki, računalniška delavnica Koderdojo o zabavnem programiranju, je 
potekala skozi celo leto. 

- Samostojni Popotnik je tematska zbirka v Knjižnici Poljane, ki ponuja strokovno in leposlovno 
gradivo, revije s področja potovanj. Zbirka je bila v letu 2014 obogatena z 18 naslovi knjig v 
angleškem jeziku, večinoma z raritetami. Sodelovali smo na Festivalu popotniškega novinarstva 
Bivak 2014, na katerem smo razstavili 25 najbolj zanimivih naslovov iz zbirke. 

 

Dejavnosti za otroke in mladostnike 
- Vse leto izvajamo ure pravljic (tudi v angleškem jeziku), izobraževalne in ustvarjalne delavnice.   
- Izobraževalno delavnico matematike smo organizirali tudi v času jesenskih počitnic. 
- Nadaljevali smo s tečajem šaha za začetnike in s tečajem matematike. 
- Ure pravljic za vrtčevske skupine smo večkrat popestrili z Literarnim poletom s Kosovirjevo žlico. 
- Na Pravljičnih gibalnicah smo zgodbe doživeli na nov način – z gibanjem, ki temelji na pravljični   

jogi za predšolske otroke. Vadba je namenjena otrokom in odraslim. 
- Za najavljene skupine smo pripravili »Tresenje zlatih hrušk« – bibliopedagoška oblika pogovora o 

najboljših mladinskih knjigah, prejemnicah znaka kakovosti »zlata hruška« in branju. 
- V toplejših mesecih smo izvajali Literarne sprehode po Ljubljani. Gre za predstavitev izbranih 

poglavij iz literarne in kulturne zgodovine na izbrani poti po Stari Ljubljani. 
- Postavili smo nekaj večjih razstav: ilustracije Tinke Volarič, Praznik Čebelice, MathArt, Stoji učilna 

tiskana in več manjših, priložnostnih razstav, namenjenih promociji gradiva. 
- Nadaljevali smo z razstavami Moja najljubša knjiga. Tokrat smo predstavljali izbore slovenskih 

mladinskih pisateljev, likovnih umetnikov in drugih ustvarjalcev ter naših knjižničarjev.  
- V Knjižnici Poljane so nas obiskale štiri skupine otrok iz Mladinskega doma Malči Belič. 

 
Knjižnica Prežihov Voranc 
Redno delo z zbirkami 
- Popis knjižničnega gradiva je bil izveden v Knjižnici Horjul, Knjižnici Notranje Gorice, Knjižnici Rob 

in Knjižnici Šentjošt. 
- V letu 2014 smo zaključili s kodiranjem in novo postavitvijo mladinskega gradiva, uvedli novo 

skupino SM Resničnost in SM Fantastika, na odraslem oddelku pa smo v zaključni fazi pri 
leposlovju, ostaja še okoli 20 % strokovnega gradiva.  

- V letu 2014 smo na Oddelku za film in glasbo postavili na ogled štiri tematske razstave 
neknjižnega gradiva: Emona 2000 - izbor NKG s tematiko rimskega imperija in antične Emone, 
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dokumentarni in igrani filmi, Liffe - izpostavljeni je bil fond filmov, ki so bili v preteklih letih uvrščeni 
v program festivala Liffe in Božična glasba ob koncu leta. 

- Čitalniška dejavnost: skrbimo za spremljanje dotoka revij, urejanje podatkov o zalogi, odpis revij 
za celo mrežo KPV, vezavo starejših letnikov, reklamacije dostave in koordinacijo vseh podatkov z 
osrednjo službo za serijske publikacije. 

- Bukvarna: skozi vse leto je bil opazen razmeroma močan priliv knjižnih darov, obenem pa je bil 
improvizirani skladiščni prostor ves čas prezaložen tudi z odpisanim gradivom iz enot KPV. Oba 
segmenta gradiva smo sproti ponujali v antikvarni nakup, ob tem skrbeli za primerno raznolikost in 
uravnoteženost ponudbe, precejšnjo količino gradiva pa smo uporabnikom ponudili tudi v 
brezplačen prevzem na temu namenjenih policah ob izhodu iz knjižnice. 

- Izvedli smo poletno akcijo pospešene odprodaje antikvarnega gradiva pod geslom »Poskrbite za 
poletno kratkočasje, podarite si 2 knjigi za 1 Eur«. Akcijo smo ocenili kot uspešno, predvsem pa 
dobrodošlo popestritev poletnega dogajanja v knjižnici in jo nameravamo ponavljati tudi v 
prihodnje. 

 
Dejavnosti za odrasle 
- Očarljivo skupinsko branje - nadaljevali smo s tematsko obravnavo knjig. Januarja smo prebirali 

odlomke iz knjig, ki vsebujejo zgodbe o (pre)živetju, sledile so osebnosti: Tagore, Einstein, Tolkien 
kot pesnik, Polde Bibič, Mahatma Gandhi in Khalil Gibran. Od  oktobra so srečanja tudi v  Knjižnici 
Frana Levstika. 

- Delavnica Skrivnost zeljnate glave je vključevala vsebine s področja vrtnarstva, alternativne 
medicine, kulinarike, promovirali pa smo tudi leposlovno in strokovno gradivo, ki smo ga 
predstavili v sklopu delavnice. Obiskovalci prireditve so sodelovali pri razpravi in izmenjali svoje 
vrtnarske, kuharske in zdravilske izkušnje. Potekala je v Knjižnici Prežihov Voranc in v Knjižnici 
Dobrova. 

- Izpostavili bi dejavnosti, posvečene 2000. obletnici Emone. Navezali smo stik z Inštitutom Ivan 
Michler, Zavodom za zgodovino prostora, ki upravlja z rimskim obrambnim zidom Claustra Alpium 
Iuliarum. Predavanje sta popestrila predavatelj in eden od naših sodelavcev, oba oblečena v nošo 
rimskega vojščaka. Uspešen je bil tudi tečaj klasične retorike in literarni večer Ivana Sivca, ki je 
izdal štiri romane, posvečene tej obletnici. Projekt Emona 2000 smo zaključili z novoletnim 
koncertom antične glasbe, kjer smo lahko prisluhnili moderni interpretaciji antičnih besedil in 
njihovi razlagi ter slišali zvoke replik glasbil iz antike. 

- Pomemben del dejavnosti predstavljajo razstave. Letos smo namenili pozornost fotografskim, 
slikarskim in kiparskim razstavam in razstavi stripa,  tako da smo zadostili različnim umetniškim 
okusom. Razstavna dejavnost je zelo razvita tudi v Knjižnici Škofljica, Knjižnici Ig in Knjižnici Frana 
Levstika v Velikih Laščah, kjer pa je poudarek na domoznanstvu, saj predstavljamo pretežno 
umetniška dela lokalnih ustvarjalcev. 

- Z mesecem oktobrom smo v Knjižnici Rudnik začeli s knjižnimi srečanji zBiRALCI zgodb - 
zbiramo, izbiramo in izmenjujemo zgodbe. Vsako srečanje je predstavitev knjig na določeno temo. 
Tako smo do sedaj izpeljali tri srečanja na teme - Prva ljubezen, Družinske zgode in nezgode ter 
Polni in prazni prazniki.  

- V Knjižnici Rudnik se je nadaljevala Vodena šola spomina, poleg tega pa tudi nadaljevalni tečaj 
angleške konverzacije in italijanščine, delavnice Angleščina skozi pesem, delavnice Popotne 
angleščine in začetni tečaj kvačkanja. 

- V Knjižnici Ig smo v sodelovanju z Društvom Fran Govekar Ig enkrat mesečno priredili Govekarjev 
večer, na katerem smo gostili literarna društva, pesnike in pisatelje.  

- Knjižnica Frana Levstika - v začetku leta smo izvedli štiri pogovorne oddaje Kakšne barve je naša 
prihodnost. Jože Starič je v goste povabil mlade sogovornike iz velikolaške in sosednjih občin. 
Tema pogovorov je bila aktualna študentska tematika, prostovoljstvo, odgovornost mladih, mladi v 
podjetništvu, vpliv mladih na družbo in o načinih aktivne vključitve mladih v sooblikovanje sveta. 
Dogodke smo neposredno predvajali na spletu preko portala Zelnik.net Dobrepolje in You Tuba, 
snemanje pa je omogočal KUD Primoža Trubarja iz Velikih Lašč. 

- Še naprej potekajo Bralne urice v Domu za starejše občane v Horjulu ob branju in pogovoru o 
knjigah, s katerimi želimo približati branje in dobro knjigo starejšim bralcem, predvsem pa 
prispevati h kvalitetnemu preživljanju življenja v Domu za starejše občane.  

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Dajmo jim vetra  je bilo v znamenju 100. obletnice rojstva Frana Milčinskega Ježka. V počastitev 

tega dogodka smo pripravili razstavo o Franu Milčinskemu, otroško izobraževalno delavnico o 
izdelavi stripa in pripravili dve počitniški ustvarjalni delavnici na temo Zvezdice Zaspanke. 



46 
 

Ustvarjalno - izobraževalne delavnice so potekale tudi v Knjižnici Škofljica, Knjižnici Ig in Knjižnici 
Rudnik.  

- V začetku maja smo organizirali delavnico Herbarij. S pomočjo literature z različnih področij 
naravoslovja so se udeleženci delavnice preizkusili tudi v praksi, skušali so prepoznavati rastline, 
ki so jih nabrali na zelenicah okoli knjižnice. Z uporabo priročnikov so se naučili določiti rastline, ki 
so jih prinesli s seboj.  

- Sodelovali smo tudi v spremljevalnem programu 17. Pripovedovalskega festivala in k sodelovanju 
povabili priznano ustvarjalko, violinistko in poznavalko slovenskega narodnega izročila, Katarino 
Šetinc. Pripravili smo nabor treh pravljic iz slovenskega ljudskega izročila, jih oplemenitili z živo 
besedo in odlično živo glasbo.  

- Letos smo izvedli tudi literarno čajanko za šolarje, ki že dokaj tekoče berejo. Na literarni čajanki 
smo se pogovarjali o stripih TINTIN, prebirali odlomke, delili občutja ter doživetja branja, pili čaj in 
grizljali piškote. Na koncu literarne čajanke smo si ogledali še postavitev stripov in kako te stripe 
poiskati v knjižničnem spletnem katalogu Cobiss. 

- V okviru festivala Bobri smo organizirali v dopoldanskem času za zaključeno skupino 
osnovnošolcev imenitno poučno delavnico Razigrana Ljubljana. V okviru festivala Bobri, smo tudi 
pripravili presenečenja, pakete gradiva za izposojo, Bobre v žaklju. 

- Posebno veliko zanimanje mladih obiskovalcev se je pokazalo za izobraževalne delavnice, še 
zlasti za delavnico Naredi svojega robota in Osnove elektronike. 

- V sodelovanju z vrtci smo v knjižnicah postavili tudi razstave ilustracij otrok iz lokalnih vrtcev. 
- Interaktivna pravljično ustvarjalno gibalna dogodivščina v angleškem jeziku Dream in English se 

izvaja v Knjižnici Škofljica, Knjižnici Rudnik, Knjižnici Ig in KPV. 
- V okviru sklopa Emona smo v knjižnicah pripravili razstave knjižnega gradiva in ustvarjalne 

delavnice. 
 
Knjižnica Šiška 
Redno delo z zbirkami 
- V letu 2014 je potekalo intenzivno preopremljanje gradiva z novimi postavitvenimi nalepkami 

zaradi zagotavljanja enoznačnosti inventarnih številk gradiva, kar bomo potrebovali med drugim 
za vračanje gradiva v drugi knjižnici.  

- V knjižnicah smo sami popravili skupaj 2.841 knjig, od tega 2.220 v Knjižnici Šiška, 415 v Knjižnici 
Šentvid, 112 v Knjižnici Gameljne in 94 v Knjižnici Vodice. 

- V vezavo zunanjemu izvajalcu smo posredovali 373 enot knjižnega gradiva, kar je 100 enot več 
kot leta 2013. 

- Različnim društvom in organizacijam smo v letu 2014 posredovali skupaj 1.612 enot gradiva (LPP 
40 enot, Azil 142 enot, Zavod za slepo in slabovidno mladino 118 enot, Slovenska knjižnica 
Ronchi pri Trstu 126 enot, Bralni krožek starejših občanov 159 enot, Vrtec 51 enot, Vrtec Vodice 
17 enot, ob dnevu ČS Šentvid 230 enot, Vrtec Najdihojca 15 enot, Knjižnica Ormož 418 enot, 
Kavarna Berni 156 enot, Protestantsko društvo 140 enot). 

- V letu 2014 smo  uspešno izvajali z antikvarno prodajo gradiva. 
- Maček v žaklju – zelo uspešna aktivacija gradiva v poletnem času. Pripravili in izposodili smo 

skupaj 1.104 pakete, od tega v Šiški 296 za odrasle, 198 za mladostnike, 247 za osnovnošolce in 
291 za malčke ter v Šentvidu  20  za odrasle, 8 za mladostnike, 10 za osnovnošolce in 34 za 
malčke. 

- V Knjižnici Šentvid smo v letu 2014 vse gradivo opremili z nalepkami za RFID varovanje in 
identifikacijo gradiva. 

 
Dejavnosti za odrasle 
Praviloma smo izvedli eno do dve prireditvi tedensko. 
- Emona 2000 – tej temi smo posvetili več prireditev, predavanj, razstav in delavnic. Predavali so 

strokovnjaki: mag.  Miran Erič, Davorin Vuga, dr. Bernarda Županek, dr. Janka Istenič. 
- Med literarnimi prireditvami bi izpostavili: Cikel treh predavanj «Izvori in zmožnosti fantastičnega v 

fantastični književnosti«,  v katerem je Tomaž Kovačič predstavil priljubljeni literarni žanr in pa 
pogovor z avtorjem planinskih zgodb »Živeti z gorami« gornika in  gorskega reševalca Vladimirja 
Habjana. 

- Organizirali smo več predavanj s poljudnoznanstveno in drugo strokovno tematiko, velik del v 
povezavi s tematskim sklopom Emona 2000. Živa Flisar je v dveh predavanjih predstavila 
najnovejša spoznanja o simbiozi človeškega telesa in mikrobov in njenem velikem pomenu za 
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ohranjanje zdravja. Pomorec in založnik Mitja Zupančič je v predavanju »Svetilniki vzhodne 
jadranske  obale« predstavil izsledke lastne raziskave  naslovne teme.  

- Navtik Igor Orlov je v dveh predavanjih predstavil dve navtični temi; plovbo v viharnem morju in 
jadranje. Ryushin P. Haller iz San Francisca je predaval o zbranosti pri meditaciji v predavanju 
Zen v vsakdanjem življenju. Veliko pozornost občinstva sta bili deležni dve predavanji v okviru 
projekta Svet med nami – Indija: Mia Dora Parvan »Zgodnja umetnostna dediščina budizma« in 
Tina Košir Mazi »Kašmirski Šivaizem«. Nina Cvar je pripravila filmsko šolo »Tam kjer je film 
doma«, s štirimi predavanji. Mag. Marko Ogris je pripravil cikel  predavanj na temo »Človeško v 
razmerju do umetnega«. 

- Ob potopisnih predavanjih smo prepotovali smo velik del sveta. Izpostavimo cikel predavanj s poti 
okrog sveta Jane Pretnar in predavanje Tokio Tomaža Hožiča. 

- Z razstavami smo skušali zajeti čim širši spekter likovnih, fotografskih in oblikovalskih razstav ter 
razstavljati tako profesionalne kot amaterske ustvarjalce. Domoznansko razstavo o ljubljanski ulici 
Kolodvorska ulica sta pripravila kolega iz Slovanske knjižnice. Gostili smo prirodoslovno razstavo 
fotografa Marka Masterla iz projekta Spoznajmo sosede v okviru National Geographica. S svojo 
ustvarjalnostjo so se predstavili ljubljanski brezdomci v razstavi Obrazi kraljev ulice. Odmevna je 
bila prodajna razstava Punčke iz cunj, ki jo je v dveh terminih organiziral UNICEF. Nove 
tehnološke postopke v računalniški umetnosti nam je predstavi Bogdan Soban z razstavo 
»Potapljanje v digitalne svetove«. Vrhunsko knjižno ilustracijo je predstavila akademska slikarka 
Marija Prelog na razstavi »Ambasadorji morja«. Prikupne ilustracije je predstavila slikarka Laura 
Ličer z razstavo »Pripovedka o Maci«. V sodelovanju s Šanghajsko knjižnico smo organizirali 
fotografsko razstavo »Šanghaj sledi svojim sanjam«, ki prikazuje fotografije mesta. 

- Med filmskimi predstavami izpostavljamo projekcije dokumentarnih in igranih indijskih filmov v 
okviru projekta Svet med nami – Teden indijske kulture. 

- Zanimiv je bil večer glasbe in poezije »Večer sladkih rim« skupine Rozalija in Mladih pesnikov. 
- Največ ustvarjalnih delavnic v Knjižnici Šiška je organiziral servis Borza znanja. 
- V sodelovanju z Medgeneracijskim društvom Tromostovje smo organizirali Skupino starih ljudi za 

samopomoč, ki se od oktobra naprej sestaja 1x tedensko, vodi jo Anja Žitnik. 
- V letu 2014 prenovljena Knjižnica Šentvid je obogatila svoj prireditveni program s predstavitvami 

knjig, strokovnimi in potopisnimi predavanji in razstavami. Predstavili smo domoznansko knjigo dr. 
Jurija Šilca »Stoletje po stoletjih: Zgodovina Stanežič in Dvora«. Psihoterapevtka Klementina 
Sambolič je predavala »Kako obdržati ravnovesje in harmonijo v sebi«. Med razstavami 
izpostavimo razstavo študentov arhitekture »Ideje za razvoj Šentvida«. 

- Računalniško opismenjevanje: pirpravili smo dva tečaja S klikom v družbo znanja. 
- Jezikovni tečaji: tečaj kitajščine, ki ga je vodila naša bibliotekarka, diplomirana sinologinja. Tečaj 

konverzacije v nemškem jeziku  za mlade »Meje mojega jezika so meje mojega sveta«, ki ga je 
vodila  Mojca Kirbiš. 

- Med izobraževalnimi delavnicami lahko izpostavimo tri delavnice Angleščina za na pot Špele 
Jurak in predstavitev izobraževalnih programov CDI Univerzum. 

- V Knjižnici Šentvid izpostavljamo vodeni obisk avstrijskih knjižničarjev. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Beremo s tačkami - V Knjižnici Šiška že štiri leta sodelujemo  s slovenskim društvom za terapijo s 

pomočjo psov Tačke pomagačke. Skupaj z njimi  pripravljamo zanimivo dejavnost Beremo s 
tačkami, katere cilj je izboljšati kakovost bralne pismenosti med otroki. Dejavnost izvajajo članice 
društva Tačke pomagačke po priznanem ameriškem programu R.E.A.D. (Reading Education 
Assistence Dogs). Ob psu se otroci lažje sprostijo in pozabijo na strah, tako da jim tudi branje 
lažje steče. Zanimanje za delavnico je ogromno in čakalna vrsta dolga.  

- Najst – meni se dogaja puberteta - Najst je pogovorna delavnica, ki je namenjena najstnikom med 
11. in 14. letom starosti. Mladi se pod strokovnim vodstvom avtorice knjige »Saj smo punce« brez 
zavor in brez olepševanja pogovarjajo  o temah povezanih z obdobjem odraščanja. Razmišljajo o 
sebi, spoznavajo svoj notranji svet in zunanje spremembe na svojem telesu, pogovarjajo se o 
odnosih do staršev, prijateljev, sorojencev ter o hobijih, ki privlačijo najstnike. Udeleženci 
delavnice so navdušeni nad temami, ki jih obravnavajo,  saj  le redko kje o teh stvareh  debatirajo 
pod strokovnim vodstvom.  

- Že dobro vpeljane »Kinološke urice« so lepo dopolnilo naši bogati ponudbi kinoloških knjig, ki ga v 
Knjižnici Šiška poimenujemo »Kinološki kotiček«. Namen delavnice je, da se otroci seznanijo s 
kinologijo in kinološko kulturo. Velikokrat sam pogovor spremlja tudi kakšna zgodbica o kužkih. 
Otroci si knjige lahko ogledajo in izposodijo na dom. Kinologinja, ki vodi delavnico, vedno tudi 
odgovarja na postavljena kinološka vprašanja, ki zanimajo otroke.  
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- Matematične delavnice  - že drugo leto sodelujemo z Zavodom za popularizacijo matematike 
Mathema, ki pri nas izvajajo matematične delavnice za osnovnošolce. S pomočjo različnih 
didaktičnih igrač, otroci vse to spoznavajo preko igre. Delavnice so otrokom všeč, zato jih 
organiziramo nekajkrat na leto.  

- Kako si sam poiščem knjigo - želimo, da bi se otroci, ki obiskujejo knjižnico sami znašli med 
knjižnimi policami, si znali izbrati in poiskati knjige tudi s pomočjo računalniškega kataloga Cobiss. 
Zato že nekaj let  pripravljamo računalniško delavnico pri kateri se otroci seznanijo z osnovami 
kataloga Cobiss, naučijo se poiskati knjižnično gradivo po različnih parametrih v računalniškem 
katalogu, seznanijo se s  z Univerzalno decimalno klasifikacijo (UDK) – sistem postavitve gradiva 
v knjižnici. Dejavnost se izvaja tedensko individualno oz. v manjših skupinah. 

- Kitajščina za otroke: v Knjižnici Šiška imamo posebno zbirko knjig, ki predstavlja kitajsko kulturo in 
kitajski jezik. Da bi tudi otrokom približali Kitajsko, smo kot novost pri otroških prireditvah uvedli 
Kitajščino za otroke. Tu se otroci večinoma prvič srečajo s pismenkami  in fonetiko kitajskega 
jezika. Naučijo se nekaj besed, spoznavajo običaje in navade tamkajšnjih ljudi ter njihovo življenje. 
Delavnico vodi naša bibliotekarka, diplomirana sinologinja. 

- Italijanščina za otroke - v sklopu učenja tujih jezikov imamo tudi delavnice italijanskega jezika za 
otroke. Italija je naša sosednja država in prav je, da se spoznavamo tudi s kulturami sosednjih 
držav. Otroci se na zabaven način naučijo nekaj osnov italijanskega jezika, otroško pesmico in 
igrico. Zanimanje je veliko. Delavnico vodi naša bibliotekarka. 

- Delavnica robotike ter Osnove elektronike. Z delavnicama robotike in elektronike želimo 
osnovnošolskim otrokom približati svet tehnike. Delavnici združujeta vsebine računalniškega 
programiranja, konstruiranja modelov, strojev  ter spoznavanju elektronskih  vezij in uporabo le teh 
pri reševanju konkretno zastavljenih nalog.  Na koncu vsake delavnice so otroci skonstruirali vsak 
svoj izdelek. Delavnici sta bili zelo dobro obiskani.  

- Lutkovne igrice za malčke, novost, ki smo jo uvedli v letu 2014, so kratke lutkovne igrice 
namenjene najmlajšim otrokom že od 2. leta dalje.  Do sedaj  za tako majhne otroke nismo imeli 
ponudbe prireditev. Sedaj pa  sodelujemo  z waldorfskim vrtcem Mavrica, ki nam 1x mesečno  
zaigrajo enostavno kratko lutkovno igrico. Obisk je zelo velik, saj ponudbe za tako majhne otroke 
po Ljubljani ni veliko. Obiskovalci prihajajo tudi iz drugih predelov mesta. 

 
 
Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
Redno delo z zbirkami 
Katalogizacija in pridobivanje gradiva: 
- Kreirali smo skupno 2.497 novih zapisov za različne tipe gradiva (načrtovano 2.500). 
- Kreirali smo 157 novih zapisov v normativni bazi CONOR (načrtovano 150). 
- Pridobili smo 132 domoznanskih knjižnih enot, ki jih iščemo sami (neformalna nabava) (plan 100 

enot). 
- Pridobili smo 300 doniranih novih knjig v ruskem jeziku (izven načrta). 
Urejanje fonda: 
- Označevanje domoznanske zbirke v obstoječem fondu: 967 zapisov (načrtovano 500). 
- Spremenjena dostopnost gradiva (na dom / v čitalnico): 680 zapisov (načrtovano 500). 
- Preopremljanje gradiva z novo nalepko – izvedeno v celoti v času poletne odprtosti za vse gradivo 

razen kletnega skladišča in serijskih publikacij: preopremili smo cca 51.000 enot. 
- Vezava: 196 enot vezanih letnikov serijskih publikacij in osnovno restavriranje poškodovanega 

gradiva, ki ga opravljamo sami 41 enot.  
Posebne zbirke: 
- Repozitorij: prirast 720 enot, izposojenih iz repozitorija 85 enot, vseh pregledanih gradiv v mreži 

MKL po seznamih za repozitorij 10.254. 
- Miniaturne knjige: v letu 2014 je bilo v sistem Galis vnesenih 1075 miniaturnih knjig (v letu 2013 

pa 199), tako da jih je skupno sedaj 1347 obdelanih in dostopnih na museums.si in na domači 
spletni strani. 

- Ekslibrisi in razglednice: sodelavka, ki bo prevzela katalogiziranje tega gradiva, je v letu 2014 
opravila vse zapise za pridobitev licence. Izvedli smo planirano digitalizacijo okoli 300 razglednic 
iz zasebne zbirke in postavitev virtualne razstave na spletno stran.  

- Načrtovan dokument dela z zapuščinskimi zbirkami še ni dokončan in ga prestavljamo v leto 2015.  
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Dejavnosti za odrasle 
- V okviru rednega cikla razstav »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« izpostavljamo dve, ki sta bili 

v skladu s planom za 2014 izvedeni atraktivno in z veliko promocijo, dosegli širši krog 
obiskovalcev in bili opaženi tudi v časopisih:  
o »Razgled po Ljubljani« – predstavitev zbirke razglednic Ljubljane zbirateljice Milene Žnideršič. 
o »Iz dragocenega gradiva Slovanske knjižnice« - pomembni in redki tiski in publikacije, ki jih 

hranimo v varni sobi Slovanske knjižnice, tematsko in kronološko urejeni ter postavljeni v 
kulturni in literarno-zgodovinski kontekst. 

- Vse prireditve redno oglašujemo tudi na naši infogaleriji v vhodni avli. 
- Izvedli smo načrtovan cikel predavanj Emona 2000 v okviru Večerov za seniorje. 
- Ob sofinanciranju MOL smo izdali načrtovani tekoči številki tretjega letnika »Ljubljana med 

nostalgijo in sanjami«. 
- Pripravili smo naš drugi Dan zbiranja spominov, letos z naslovom »Ljubljana v bodeči žici« ter 

pridobivali fotografije na temo okupiranega mesta med drugo svetovno vojno. 
- Izvedli smo peti letni cikel ruskega filma (projekcije štirih filmov) in ga, tako kakor v letu 2013, tudi 

v letu 2014 podelili s sodelujočimi slovenskimi splošnimi knjižnicami (Knjižnica Domžale in 
Mariborska knjižnica). 

- Tretje leto zapored smo pripravili domoznanski cikel predavanj in projekcij dokumentarnih filmov 
Ljubljana v gibljivih slikah. 

 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
Planirali smo izdajo dveh brošur v okviru Kulturne dediščine za družine, izdali pa smo eno – Ljubljana 
v prvi svetovni vojni, avtor sodelavec iz Slovanske knjižnice. Drugo načrtovano brošuro smo 
premaknili v leto 2015. 
Izvedba Kulturne dediščine za družine v OE: ena v Knjižnici Jožeta Mazovca ter sodelovanje z brošuro 
KDZD Jernej Kopitar na razstavi Knjižnice Šiška v Vodicah. 
 
 
Potujoča knjižnica 
Redno delo z zbirkami 
- V poletnem obdobju smo preopremili večino gradiva z novimi nalepkami in sproti spreminjali 

signature. 
- Pregledovanje, izločanje, dodajanje in urejanje gradiva v skladišču in v avtobusu. 
- Dnevna priprava naročil in rezervacij. 
- Odpis uničenega in zastarelega gradiva ter prejemanje in pregled knjižnih darov. 
- Izločanje knjig za repozitorij, spremembe statusov, pregled novitet na posameznih področjih. 
- Popravek napisov, črk na policah, skrb za urejeno in pregledno skladišče ter avtobus. 
 
Dejavnosti za odrasle 
- V letu 2014 smo praznovali 40 letnico naše potujoče knjižnice, v ta nameni smo izdali poseben 

zbornik, pripravili slovesno prireditev v enem od naših postajališč v Senožetih in promovirali svoje 
aktivnosti na vseh postajališčih in v nekaterih knjižnicah MKL. 

- Predstavili smo se na krajevnem prazniku na Lavrici. 
- Dejavnosti potujočega knjižničarstva smo predstavili na strokovnem srečanju in Festivalu 

potujočih knjižnic v Ajdovščini, spomladi 2014. 
- Sodelovali smo pri projektu Mesto bere in bili ob Dnevu MKL z bibliobusom na Stritarjevi ulici. 
 
Dejavnosti za otroke in mladostnike: 
- Ob petkih smo redno obiskovali otroke v vrtcih in obisk popestrili s pravljičnimi urami in ogledom 

bibliobusa. 
- V okviru festivala Bobri smo obiskali izbran vrtec teden dni kasneje zaradi žleda in uničenega 

cestišča. 
- Filmobus v Parku slovenske reformacije smo pripravili v znamenju Emone 2000: ogled risank, 

kiparjenje in mozaiki, izbrano ter predstavljeno gradivo na temo Rimljanov in Emone. 
- Sistematično smo delali z mladimi na rednih terenih: pogovori, svetovanje za izbor knjig, kazalke, 

bomboni, štampiljke... 
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Trubarjeva hiša literature 
V Trubarjevi hiši literature smo v letu 2014 gostili 244 prireditev in dogodkov, ki so namenjeni odraslim, 
mladim in otrokom. Za odrasle smo pripravili 186 različnih literarnih dogodkov, strokovnih predavanj in 
okroglih miz, glasbenih dogodkov, filmskih projekcij, gledaliških predstav, natečajev in tekmovanj. 
Postavili smo 9 razstav in izvedli 14 izobraževalnih delavnic. V prostorih Trubarjeve hiše literature se 
je odvilo tudi 24 predstavitev projektov, tiskovnih konferenc, javnih sestankov, posvetov in podelitev 
nagrad. Izvedli smo tudi 10 prireditev in dogodkov za otroke. Gostili smo tako domače kot tuje 
predavatelje, goste in sogovornike. Programsko smo sodelovali s številnimi založbami, stanovskimi 
društvi, organizatorji festivalov in drugimi kulturnimi ustanovami, najintenzivneje pa smo se vključili v 
skupne projekte MKL (Mesto bere, Teden Indijske kulture, Teden boja priti korupciji) v okviru katerih 
smo organizirali literarne in pogovorne večere, strokovna predavanja, okrogle mize in filmske 
projekcije. Izvedli smo tudi vodstva po hiši za številne osnovnošolske in dijaške skupine. V prvi polovici 
leta 2014 smo gostili 10 rednih programskih ciklov in jih v drugi polovici leta istega leta dopolnili z 
dvema novima. Preostanek programa so tvorili dogodki, ki smo jih soorganizirali v sodelovanju z 
občasnimi zunanjimi programskimi partnerji. Kot soorganizator smo sodelovali pri izvedbi simpozija 
»Literarni diskurz o drogah« in pri premierni izvedbi gledališke predstave »Med dvema zidovoma«.  
V letu 2014 je dogodke v Trubarjevi hiši literature obiskalo preko 5.500 obiskovalcev.  
 
Podrobno poročilo Trubarjeve hiše literature je priloga tega vsebinskega poročila in njegov sestavni 
del. 
 
Pionirska - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
Redno delo z zbirkami 
- Klasifikacija in vsebinska obdelava vseh leposlovnih in poučnih knjig za otroke in mlade v 

sodelovanju s Službo za nabavo in obdelavo gradiva. 
- Dopolnitev lokalnih šifrantov COBISS/3 z »Zlatimi hruškami«, vsakoletno dopolnjevanje. 
- Pregledali smo zbirko študijskega gradiva in izločili zastarelo..  
 
Dejavnosti za odrasle, otroke in mladostnike: 
- Program Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, njena redna dejavnost kot 

tudi njeni projekti, sega tako na lokalno, kot tudi na nacionalno območje: 
o V okviru jubilejnega 30. slovenskega knjižnega sejma smo v Klubu Cankarjevega doma 

organizirali Praznik zlatih hrušk – podelitev znaka »zlata hruška« in priznanj zlata hruška. 
o Letošnja sezona Strokovnih sred je bila posvečena poučnim knjigam in vsebinam za otroke in 

mladino. 

- Praznovanje 2. aprila, mednarodnega dneva knjig za otroke, smo posvetili poučnim temam, še 
posebej zgodovinopisju za mladino ter ga vključili v nacionalno bralnospodbujevalno akcijo »V 
zgodovini so skrite zgodbe / v zgodbah je skrita zgodovina«. Prazniku smo namenili dva dogodka: 
o 2. aprila smo otvorili razstavo »Stoji učilna tiskana«, dogodek pa vsebinsko navezali na 

praznovanje Emone 2000, 
o Aprilska razširjena Strokovna sreda »V zgodovini so skrite zgodbe – v zgodbah je skrita 

zgodovina« je bila posvečena tematiki zgodovine v knjigah za otroke in mladino. Omenjeno 
zgodovinsko tematiko pod naslovom »Izročilo knjige« je sprejela tudi strokovna komisija pri 
Zavodu za šolstvo RS za nacionalno tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo 
priznanje 2014/2015.   

- Skozi celo leto 2014 smo pripravljali Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014, ki je 
izšel z naslovom ¿60:40?. Za namen promocije »zlatih hrušk« smo izdelali zgibanke in plakate. 
Tekočo produkcijo mladinskih knjig vrednotimo sprotno na Knjigometru.  

- Junija smo v Mestnem muzeju Ljubljana izvedli končno žrebanje 8. cikla MEGA kviza. Oktobra 
smo odprli nov, 9. cikel MEGA kviza: Stari Egipt – zakladnica čudes v Narodnem muzeju 
Slovenije. 

- S Knjigarno Konzorcij smo kot sodelujoči partnerji pripravili prodajno razstavo mladinskih knjig v 
tujih jezikih, 22. »Bologno po Bologni« ter spremljevalne ure pravljic. S Knjigarno Konzorcij in 
Mladinsko knjigo. S trgovino smo sodelovali tudi pri promociji »zlatih hrušk,« ki so krasile 
knjigarniško izložbo na Slovenski cesti ter njihov otroški oddelek. 

- S svojimi prispevki smo sodelovali na različnih simpozijih, okroglih mizah in strokovnih srečanjih 
(12. Kongres slovenskih založnikov, strokovno posvetovanje z okroglo mizo »Vrednotenje 
književnosti za potrebe knjižnic«, ki ga je pripravila MKL, Simpozij Bralne značke). 
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- Koordinirali smo delovno skupino za pripravo strokovnega posveta 2014 »Knjižnica, srce mesta. 
- Izdelali smo naročene bibliografije in različne sezname. 
- Vsako leto pripravimo razpisno dokumentacijo za JAK RS za pridobitev finančnih sredstev za 

realizacijo nacionalnih projektov s področja bralne kulture, vsa delna, končna vsebinska in 
finančna poročila. 

- Skupaj s sodelavci Oddelka za otroke in mladino Knjižnice Otona Župančiča z rednimi pregledi 
oglednega gradiva v SPOK in tudi drugod (NUK) skrbimo za nakup kakovostnih otroških in 
mladinskih knjig.  

- Z JAK RS sodelujemo na državnem nivoju pri nacionalnem projektu »Rastem s knjigo«. Za projekt 
pripravimo vse obsežno strokovno gradivo, namenjeno mentorjem. Izvajamo vlogo koordinatorja 
za MKL. 

- Sodelovali smo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu; pripravili promocijsko gradivo za 
razstavni prostor Bralna kultura ter z mladimi obiskovalci reševali MEGA kviz. 

- V sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine smo organizirali Mega stripovsko delavnico z 
ilustratorjem Ivanom Mitrevskim. 

- S knjigarno Konzorcij in z Mladinsko knjigo Trgovino smo se povezali tudi ob prazniku Čebelice in 
na mladinskem oddelku Knjižnice Otona Župančiča pripravili razstavo ob prazniku Čebelice in jo 
povezali z »zlatimi hruškami«. 

- Sodelovali smo v mednarodnem projektu IFLE In IBBY z naslovom »The World through Picture 
Books« in pripravili za tiskano publikacijo in e-verzijo izbor 10 najbolj kakovostnih slovenskih 
slikanic, napisali uvod in predstavitve vseh slikanic.  

 
Center za vseživljenjsko učenje 
Center za vseživljenjsko učenje MKL sestavljata izobraževanje uporabnikov v informacijskih servisih 
(Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja) in 
programi izobraževanja uporabnikov v knjižnicah v mreži MKL ter Učni center, ki je namenjen 
izobraževanju zaposlenih ter knjižničarjev osrednjeslovenske regije in Slovenije. V tem poglavju 
navajamo samo poročilo o delovanju posameznih servisov. Natančni statistični podatki o delu na 
drugih področjih so prikazani v poglavju 5.5 Izobraževanje tega poročila ter v Prilogi 13 in Prilogi 15. 
 
Borza dela (BD) 
BD je izvajala svetovalno in informacijsko dejavnost na informacijskih točkah v Knjižnici Otona 
Župančiča in Knjižnici Fužine ter organizirala in izvajala različne izobraževalne delavnice za 
uporabnike. 
- V Knjižnici Fužine je Informacijska točka BD utrdila svoje mesto. Dve sodelavki iz knjižnice 

tedensko pomagata obiskovalcem pri uporabi elektronskih virov namenjenih iskanju dela, 
strokovna sodelavka BD v MKL pa mesečno izvaja brezplačne izobraževalne delavnice, 
predavanja in motivacijska srečanja. Izvedli in organizirali smo deset izobraževalnih delavnic na 
temo zaposlovanja, poslovne komunikacije, govorice telesa, predstavljanja in poslovnega 
oblačenja. Skupno jih je obiskalo 87 udeležencev. V Info točki je bilo individualno obravnavanih 
120 uporabnikov.   

- Individualni karierni coaching za uporabnike smo izvajali tretje leto zapored, prvič smo ga uvrstili v 
okvir redne dejavnosti BD. Izvedenih je bilo 292 individualnih srečanj, v skupnem obsegu 510 ur 
za 112 različnih posameznikov.  

- Organizirali in izvedli smo skupinske predstavitve in vodene obiske knjižnice s predstavitvijo 
ponudbe MKL in servisov 47 skupinam s skupno 1.194 udeleženci. Med njimi so prevladovale 
skupine brezposelnih, ki so jih k nam v okviru svojih izobraževanj za iskalce zaposlitve pripeljali 
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, Zavod Papilot ter Prah, 
izobraževalni center. V sodelovanju z navedenimi partnerji smo izvedli tudi izobraževalne 
delavnice za težje zaposljive brezposelne osebe starejše od 50 let.  

- V okviru Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 
do 2014 smo v sodelovanju z zunanjimi partnerji izvajali 50-urna izobraževalna programa: 
Bližnjice do dela in zaposlitve ter Misija: diplomska naloga. 

- Peto leto sodelujemo z Univerzitetnim kliničnim centrom, Psihiatrična klinika Ljubljana, Center za 
zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. Izvajamo izobraževalne delavnice s področja 
samopodobe, iskanja zaposlitve, predstavljanja, poslovne komunikacije in govorice telesa. 
Delavnice so prilagojene udeležencem. Za to ciljno skupino smo izvedli deset delavnic s skupno 
95 udeleženci.  

- Izobraževalne delavnice smo izvajali v različnih v knjižnicah v mreži MKL. V Knjižnici Fužine deset 
delavnic, s skupno 87 udeleženci, Knjižnici Bežigrad osem s skupno 69 udeleženci, v Knjižnici 
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Prežihov Voranc osem s skupno 66 udeleženci in v Knjižnici Otona Župančiča 33 delavnic s 
skupno 437 udeleženci.  

- BD je v okviru mednarodnega projekta Lady cafe sodelovala kot primer dobre prakse razvoja 
različnih motivacijskih in izobraževalnih aktivnosti za ženske po 45. letu. Zaposlena na BD in 
uporabnica BD sta se udeležili srečanja partnerjev v Latviji in aktivno sodelovali pri izvedbi 
delavnic v MKL, učne aktivnosti BD pa so bile predstavljene na spletni strani projekta in v 
priročniku projekta. 

- Na konferenci IFLA 2014 – Libraries, Citizens, Societies: Confuence for Knowledge, Lyon, 16.–22. 
08. 2014, smo sodelovali s predstavitvijo posterja Employment Information Service in Ljubljana 
City Library, Slovenia – JOB to the People, s katerim smo predstavljali dejavnost BD.  

- Na Zaključnem srečanju partnerjev projekta Splošno neformalno izobraževanje odraslih (2012–
2014) smo sodelovali s predstavitvijo referata Misija: diplomska naloga v Mestni knjižnici 
Ljubljana. 

- Vodja BD se je kot prejemnica Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih na povabilo 
Andragoškega centra Slovenije predstavila na Festivalu za tretje življenjsko obdobje in Paradi 
učenja Ljubljana 2014. 

- Na 15. študentski areni smo sodelovali s promocijo BD in MKL  z delavnico Govorica telesa, ki se 
je je udeležilo 25 udeležencev. 

- Izvajali smo promocijo podatkovne zbirke gvin.com. 
- V letu 2014 je informacijski servis BD 1.406 uporabnikov obiskalo 3.879 krat.  
 
Borza znanja (BZ) 
Osrednja BZ v MKL ima dve temeljni področji dela: izvajanje dejavnosti BZ v MKL ter koordinacijo 
Mreže enajstih BZ v Sloveniji. 
- V BZ v MKL smo v letu 2014 zabeležili 356 novo vpisanih udeležencev (poleg novo vpisanih 

članov pa je BZ obiskalo 1.927 udeležencev). Med vsemi udeleženci (med novo vpisanimi in 
tistimi, ki so bili člani že pred 2014) smo zbrali 153 učnih ponudb in 873 povpraševanj ter med 
njimi ustvarili 869 učnih povezav. 

- Med novo vpisanimi udeleženci je več žensk (78%). Večina udeležencev prihaja iz širše 
ljubljanske regije. Največ udeležencev se uvršča v starostno skupno od 25 do 49 let (58 %). 31 % 
udeležencev je zaposlenih, desetina je šolajoče se populacije (10%). Nezaposlene uporabnike 
predstavlja 32% udeležencev. Izobrazbena struktura udeležencev je nadpovprečno visoka. Najbolj 
iskana so znanja ročnih spretnosti in fotografije, pri ponudbah pa so na prvem mestu osebnostna 
rast in jeziki.  

- Dejavnost in znanje članov BZ smo promovirali predvsem z delavnicami in razstavami. Izvedli smo 
69 izobraževalnih delavnic (642 udeležencev), 33 ustvarjalnih delavnic (339 udeležencev) in 20 
razstav izdelkov članov BZ. Organizirali smo tečaj kitare za odrasle, filmsko predstavitev in šest 
predavanj.  

- V sodelovanju z zunanjimi partnerji smo organizirali štiri celodnevne tematske izobraževalne 
dogodke: Tretji mednarodni ma-tematični dan v MKL pod naslovom Logika, Eko dan, dogodek 
Domače in tuje na Borzi znanja ter Parado učenja Ljubljana 2014. Zadnji trije so natančneje 
predstavljeni v poglavju Projekti.  

- Na BZ sta opravljali 14-dnevno obvezno prakso dve študentki iz oddelka za pedagogiko in 
andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Podrobno sta spoznali dejavnost BZ, CVŽU 
in MKL na splošno.  

- BZ je v okviru mednarodnega projekta Lady cafe sodelovala kot primer dobre prakse razvoja 
različnih motivacijskih in izobraževalnih aktivnosti za ženske 45+. Učne aktivnosti BZ so bile tako 
predstavljene na spletni strani projekta in v priročniku projekta. 

- Naloge koordinacije smo v letu 2014 zaradi napovedanega prenosa koordinacije Mreže BZ na 
Andragoški center Slovenije izvajali  v zmanjšanem obsegu. 

- V okviru nalog koordinacije Mreže BZ redno svetujemo zaposlenim v ostalih BZ, izobražujemo 
novo zaposlene na BZ, objavljamo novice na spletni strani BZ, skrbimo za pravilno delovanje 
skupne spletne aplikacije za spremljanje delovanja Mreže BZ in pripravljamo poročila o delovanju. 

- Dejavnosti smo predstavili tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje in Študentski areni ter na 
Dan MKL oz. zaključek projekta Mesto bere. 

- Organizacija in izvedba izobraževanj Načrtovanje in izvedba neformalnega izobraževanja ter 
uporaba programov MS Publisher in MS Word za zaposlene v Mreži BZ. 

- Udeležili smo se dveh fokusnih skupin za pripravo Analitičnih podlag za posodobitev modela 
središč za samostojno učenje in borz znanja, ki jih je organiziral ACS. 
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- V letu 2014 smo v okolje, v katerem deluje Osrednja BZ, vnesli nove, aktualne vsebine, po katerih 
so iskalci znanj sami povpraševali, ponudnikom znanj pa smo omogočili, da je znanje našlo 
nadaljnje uporabnike. Predvsem smo dokazovali, da se dandanes veliko ljudi uči zaradi osebnega 
zadovoljstva ob učenju, zaradi učenja samega, zaradi osebnostne rasti in lastnega razvoja. To 
dokazujejo skupine ljudi, ki precej svojega prostega časa kakovostno preživijo na predavanjih in 
delavnicah BZ in tako utrjujejo in nadgrajujejo že obstoječe znanje ter predvsem pridobivajo novo 
znanje. 

 
Tudi v letu 2014 je bilo delovanje Osrednje BZ v MKL financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. 
 
Središče za samostojno učenje (SSU) 
SSU v MKL je v letu 2014 obiskalo 576 udeležencev (leta 2013: 548), ki so skupno opravili 6.816 
obiskov (leta 2013: 6.640). Med udeleženci je bilo 317 novo vpisanih uporabnikov (leta 2013: 304) ter 
259 uporabnikov vpisanih pred 2014, ki so nadaljevali z učenjem. Dnevno se v SSU samostojno uči do 
20 uporabnikov. Najbolj zasedena sta termina med 10.00 in 12.00 uro ter med 16.00 in 18.00 uro, 
zaradi česar vsem uporabnikom, ki bi se želeli samostojno učiti v teh terminih, ne moremo vedno 
zagotoviti prostora v učnih celicah. 
- Skladno z načrtom za leto 2014 smo nadaljevali z ustaljenimi aktivnostmi: uganka meseca, 

udeleženec meseca, udeleženec leta in čajanka. Razglasili smo udeleženko leta z največjim 
letnim obsegom števila ur samostojnega učenja (633 ur). 

- Za podporo samostojnemu učenju smo za uporabnike pripravili, organizirali in izvajali različne 
delavnice. Udeleženci so tako aktivno sodelovali na jezikovnih delavnicah angleščine za začetno 
in nadaljevalno stopnjo, slovenskega znakovnega jezika Gibi govorijo, španščine za začetno in 
nadaljevalno stopnjo, francoščine za začetno stopnjo in latinščine. Znanje materinščine so 
izpopolnjevali na treh delavnicah pravopisa in norme slovenskega jezika. 

- Na področju računalniških vsebin smo organizirali delavnice iz sledečih vsebinskih področij: delo s 
tabelami na osnovnem in zahtevnejšem nivoju (program Excel), izdelovanje predstavitev s 
programom PowerPoint, uporaba programa Movie Maker, predstavitev programa za učenje 
slepega tipkanja, uporaba komunikacijskih možnosti Skype in Facebook, uporaba elektronske 
pošte ponudnika Gmail na osnovnem in zahtevnejšem nivoju. Ponudbo računalniških 
izobraževalnih delavnic smo vsebinsko dopolnili z izvajanjem delavnic Predstavitev spletnih strani 
za učenje, Avdio-video vsebine na internetu in Ulični pogled. Kot soorganizator je SSU sodeloval 
še pri izvajanju delavnic Kako postati eDržavljan? in Spremljanje in spreminjanje podatkov registra 
nepremičnin na spletu. Večino izobraževanj so izvedli zaposleni v CVŽU MKL, tako da ni bilo 
dodatnih stroškov s honorarji predavateljev. 

- Ob naštetih področjih smo priložnostno izvedli še delavnice s področja opolnomočenja 
uporabnikov za samostojno učenje Zmorem sam in se s ciklom delavnic Latinščina za vsakdanjo 
rabo priključili vsebinskemu sklopu Emona 2000. 

- V Knjižnici dr. France Škerl so potekali jezikovni tečaji angleščine, španščine, francoščine, 
nemščine in italijanščine, pri katerih je SSU koordinator in izvajalec. V Knjižnici Fužine so bile 
izvedene delavnice angleščine za nadaljevalno stopnjo in tečaj slovenskega znakovnega jezika 
Gibi Govorijo. SSU je prvič sodeloval s Knjižnico Prežihov Voranc, in sicer pri izvedbi tečaja Gibi 
Govorijo. 

- Svetovalka v SSU je za udeležbo na študijskem obisku "Lifelong learning - Public language 
education for adults in Europe", Santiago del Compostela, Španija, 24. - 27. 2. 2014, prejela 
srebrno priznanje Jabolko kakovosti, v kategoriji individualne mobilnosti, ki ga podarja CMEPIUS – 
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. 

- SSU je v okviru mednarodnega projekta Lady cafe sodelovalo kot primer dobre prakse razvoja 
različnih motivacijskih in izobraževalnih aktivnosti za ženske po 45 +. Uporabnica SSU se je tako 
udeležila srečanja partnerjev v Latviji, učne aktivnosti pa so bile predstavljene na spletni strani 
projekta in v priročniku projekta. 

- Pregledali in pripravili smo gradiva za e-učilnico MKL. Svetovalka v SSU je pripravila priročnik za 
uporabo Gmaila. Dokupa učnih gradiv v letu 2014 ni bilo. 

- SSU se je promoviral na 86 dogodkih in se tako predstavil 1.227 osebam. Ob rednih obiskih 
skupin Zavoda Papilot, brezposelnih iz Izobraževalnega centra Cene Štupar, predstavitvah SSU 
na računalniških delavnicah S klikom v družbo znanja, čajankah in predstavitvah prostovoljcem.  

- Svoje dejavnosti je SSU oglaševal na portalu pregled izobraževanja odraslih ACS, novičke L'mit in 
na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Vabila za dejavnosti so bila redno objavljena v 
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Napovedniku in na spletni strani MKL. Odmevi, vsebine in izdelki so bili predstavljeni na spletni 
strani MKL, v e-Novičkah ACS in Knjižničarskih novicah. 
 

Tudi v letu 2014 je bilo delovanje SSU v MKL financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Na TVŽU se je izvajalo predvsem individualno mentorstvo, kjer se uporabniki skupaj z mentorjem učijo 
računalništva. Mentorice uporabnikom največkrat pomagajo pri uporabi elektronske pošte, pisanju in 
oblikovanju besedil, obdelavi slik, brskanju po spletu, objavi oglasa itd. Pri mentorstvu skupaj z 
udeleženci ugotavljamo njihove potrebe, jim svetujemo in jih informiramo, pomagamo jim pri 
postavljanju učnih ciljev, motiviramo jih za učenje, pomagamo jim pri izbiri in uporabi učnega gradiva, 
jih učimo in spremljamo njihov napredek.  
 
Na Točkah smo opravili 851 ur individualnega mentorskega dela z udeleženci. Mentorstva se je 
udeležilo več žensk kot moških, po statusu pa je bilo največ upokojencev, sledili so brezposelni, nekaj 
je bilo zaposlenih. Med udeleženci so bili takšni, ki so TVŽU obiskovali v preteklih letih in so z učenjem 
nadaljevali tudi v letu 2014, veliko pa je bilo tudi novih obiskovalcev. Večina novih uporabnikov je za 
TVŽU izvedela od prijateljev, znancev ali pa v knjižnici. Največ udeležencev se je učilo različnih vsebin 
s področja računalništva, nekateri pa so se učili uporabljati tudi svoje tablične računalnike in pametne 
telefone. Individualno mentorstvo ustreza predvsem starejšim in začetnikom na področju 
računalništva, saj je delo zelo prilagojeno potrebam in zmožnostim posameznika.  
 
 

5.4 Izobraževanje 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju izobraževanja 
Izobraževalna vloga je poleg kulturne, informacijske in socialne ena od štirih vlog, ki jih ima splošna 
knjižnica v lokalnem okolju. To vlogo v MKL izpolnjuje Center za vseživljenjsko učenje MKL. MKL 
omogoča in zagotavlja svojim uporabnikom in obiskovalcem vseživljenjsko neformalno izobraževanje 
in priložnostno učenje. Zaposlenim v MKL in slovenskim knjižničarjem pa zagotavljamo možnost 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
 

Kazalnik 2013 2014 
Število izvedenih izobraževanj za vse uporabnike 1.268 1.238 
Skupno število obiskov servisov 10.221 11.051 
Število ur izobraževanja zaposlenih v MKL 5.391 4.981 
Število zunanjih udeležencev izobraževanj Učnega centra 
MKL 

544 728 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2013 in 2014: 
Skupno število izvedenih izobraževanj se je v primerjanih letih nekoliko zmanjšalo. Za odrasle se je 
število izobraževanj sicer povečalo za 4,66 % (leta 2013: 622, leta 2014: 651), pri otrocih je pa upadlo 
za devet odstotkov predvsem zaradi manjšega števila vodenih ogledov knjižnic (leta 2013: 503, leta 
2014: 428) za najavljene vrtčevske in osnovnošolske skupine v zimskem času, na kar so v največji meri 
vplivale neugodne vremenske razmere v začetku leta. Skupno število obiskov servisov se je v 
primerjanih letih povečalo, kar je posledica intenzivne promocije skupinam brezposelnih, ki v okviru 
vodenih obiskov obiščejo MKL, in tega, da je CVŽU v 2014 deloval brez kadrovskih menjav. V 
primerjanih letih se je v letu 2014 zmanjšalo število ur izobraževanja zaposlenih v MKL, kar je posledica 
manjšega števila izobraževanj za uporabo notranjih aplikacij (WebVasco, Biblos) ter manjšega števila 
kandidatov, ki so se pripravljali na bibliotekarski izpit. Izobraževanj v organizaciji Učnega centra MKL se 
je udeležilo nekoliko več zunanjih udeležencev, k povečanju je od izvedenih izobraževanj največ 
pripomogla izvedba posvetovanja Knjižnica srce mesta. 
 
Izobraževanje uporabnikov 
- Oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov. 
- Promocija dejavnosti CVŽU MKL v javnosti in med zaposlenimi v MKL. 
- Veliko izobraževanj za uporabnike so izvedli redno zaposleni v okviru svojega delovnega časa. 
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- Priprava koncepta vzpostavitve in delovanja informacijske točke in priprava nabora e-virov javnih 
oblasti, izvedba izobraževanj in individualnih svetovanj o spremljanju in spreminjanju podatkov 
registra nepremičnin na spletu in delavnic Kako postati eDržavljan. 

- Vpis v razvid izobraževalcev odraslih za programa Računalniška pismenost za odrasle in 
Slovenščina za tujce. 

- Izvajanje dodatnih učnih vsebin iz zapostavljenih vsebinskih področij (npr. naravoslovje). 
- Sodelovanje pri lokalnih, nacionalnih in evropskih projektih in razpisih. 
- Priprava vsebin za e-učilnico MKL in testiranje e-učilnice MKL z udeleženci tečaja S klikom v 

družbo znanja. 
- Sodelovanje pri izvajanju tematskega sklopa Emona 2000, vključitev v projekt Mesto bere. 
- Izobraževalne dejavnosti MKL smo kot primere dobrih praks vključili v mednarodni projekt Lady 

cafe – motivating activities for women aged 45+ in v skladu z načrtom projekt zaključili. 
- V sodelovanju s partnerji smo izvajali izobraževanja v okviru Javnega razpisa za splošno 

neformalno izobraževanje odraslih 2012–2014 s programi Misija: diplomska naloga, Bližnjice do 
dela in zaposlitve ter Dejavno sem vključen v slovensko družbo, tudi preko e-demokracije. 

 
Izobraževanje zaposlenih v MKL, knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti 
- V letu 2014 so se zaposleni v MKL na različnih tečajih, delavnicah in strokovnih posvetovanjih 

izobraževali v skupnem obsegu 4.981 ur (5.391 v letu 2013). 
- Za izobraževanje zaposlenih je knjižnica namenila 0,63 % celotnega proračuna, kar je v okvirih 

IFLA smernic, ki priporočajo višino sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih med 
0,5 in 1 %, celotnega letnega proračuna knjižnice.1  

- S strokovnimi sredami širimo znanja s področja mladinske književnosti in knjižničarstva med 
ostale mladinske in šolske knjižničarje.  

- V okviru programa Erasmus+ prijava in izvajanje projekta Po nova znanja za knjižnico za 
mobilnost štirih zaposlenih v MKL in projekta LinkINjob: job-hunting with the help of librarians, 
strateškega partnerstva za razvoj izobraževanja knjižničarjev za delo z brezposelnimi. 

- Organizacija in izvedba posveta Knjižnica srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe 
knjižnic. 

- Priprava kataloga izobraževanj Učnega centra MKL. 
- Določitev ravni znanj za posamezna tipična DM v skladu s Katalogom IKT znanj. 
- Priprava programa iz izvedba izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih delavcev 

med Mariborsko knjižnico in MKL. 
- Izmenjava izkušenj z organizacijami na mednarodni ravni (Grundtvig delavnice, študijski obiski).  
- Mentorski program za študente smo izvajali v skladu z Mentorskim programom MKL. 
- V sodelovanju z Društvom Bralna značka Slovenije smo izvedli izobraževanje Prve poti k branju 

za vzgojitelje v VVZ-jih in za mladinske knjižničarje MKL, ki sodelujejo v projektu Ciciuhec, beremo 
z malčki. 

- V jeseni smo začeli izvajati Bralnice – izobraževalne delavnice o branju za vzgojitelje v VVZ-jih, ki 
sodelujejo v projektu Ciciuhec, beremo z malčki, in starše otrok, ki prav tako sodelujejo v 
omenjenem projektu.  

 

5.4.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
Izobraževanje uporabnikov 

Krajevna 
knjižnica 

otroci odrasli SKUPAJ 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 
KB 121,0 1.305 339,5 1.428 460,5 2.733 
KJM 170,0 2.714 237,0 659 407,0 3.373 
KOZ 132,0 1.332 1.074,5 5.815 1.206,5 7.147 
KPV 202,5 4.113 266,0 1.255 468,5 5.368 
KŠ 155,0 1.993 118,5 887 273,5 2.880 
SK 0,0 0 19,0 223 19,0 223 

                                                 

1 The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development. (2001). München: Saur, str. 
62–63. 



56 
 

Potujoča k. 1,0 60 5,0 120 6,0 180 
THL 7,0 77 48,0 232 55,0 309 
SKUPAJ 788,5 11.594 2.107,5 10.619 2.896,0 22.213 

 
V primerjavi z letom 2013 smo v letu 2014 za spoznanje povečali skupno število izobraževanj za 
odrasle povečali (za 4 % oz. 25 izobraževanj) in število udeležencev (za 5 % oz. 512 udeležencev). V 
primerjavi s poročilom za leto 2013 in planom za leto 2012 za področje izobraževanja odraslih v 
Knjižnici Otona Župančiča beležimo nadpovprečno veliko povečanje računalniškega opismenjevanja 
za odrasle zaradi vzpostavitve sodelovanja s skupino Kiberpipa, v sodelovanju s katero je bilo v prvi 
polovici leta, ko je bilo sodelovanje najintenzivnejše, izvedenih 11 dogodkov s področja 
računalniškega opismenjevanja s skupno 470 udeleženci. V nekaterih primerih je bilo izvedenih manj 
določenih tipov izobraževanj, kot je bilo načrtovano (npr. vodeni obiski v Trubarjevi hiš literature), saj 
se vodeni obisk izvajajo na podlagi naključnih pobud s strani šol, v nekaterih primerih je bilo v skladu s 
planom izvedeno manjše število določenih oblik izobraževanj kot v letu 2013, zato je bilo posledično 
tudi manj obiskovalcev kot v letu 2013 (npr. izobraževalne delavnice v Knjižnici Prežihov Voranc). 
 
Vidno povečanje izobraževanj za otroke opažamo prav tako v Knjižnici Otona Župančiča zaradi 
izobraževalnih delavnic CODERDOJO – zabavno programiranje, ki jih tedensko izvajajo zunanji 
izvajalci (KOŽ: leta 2013: 85 izobraževanj; leta 2014: 132 izobraževanj). Na splošno pa povsod drugje, 
razen v Knjižnici Šiška, kjer jim je uspelo obdržati nivo iz leta 2013, beležimo manjši upad števila 
izobraževanj, predvsem zaradi vodenih obiskov knjižnice, ki so bili v začetku preteklega leta množično 
odpovedani. 
 
Pri posameznih krajevnih knjižnicah so prikazana tudi vsa izobraževanja, ki se izvajajo v organizaciji in 
financiranju s strani Borze znanja, Središča za samostojno učenje, Točk vseživljenjskega učenja ali 
Borze dela, in jih z namenom bolj natančnega prikaza razpršenosti izobraževanja po mreži MKL 
prikazujemo na lokacijah, kjer se dejansko izvajajo. Največji delež teh izobraževanj se odvija v 
Knjižnici Otona Župančiča.  
 
 
Za odrasle: 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 236 370,5 6.417 
Računalniško opismenjevanje  77 423,0 994 
Tečaji  28 535,0 331 
Izobraževalne delavnice 309 773,0 2.854 
Strokovne konference in simpoziji 1 6,0 23 
SKUPAJ 651 2.107,5 10.619 

 
V skladu z načrtom se je v primerjavi z letom 2013 povečalo število izvedenih delavnic in zmanjšalo 
število tečajev za odrasle. V skladu s tem se je pri delavnicah število udeležencev povečalo, pri tečajih 
pa zmanjšalo. Število izvedenih vodenih obiskov knjižnic za odrasle in njihovo skupno trajanje ostajata 
na isti ravni kot v letu 2013, število udeležencev se je pa povečalo za 304, kar je posledica obiska 
večjih skupin brezposelnih. 
 
Od zgoraj navedenih izobraževanj je bilo v organizaciji servisov v Centru za vseživljenjsko učenje v 
različnih knjižnicah v mreži MKL izvedeno: 

Dogodek Servisi 
Število 

ur 

Število izvedenih izobraževanj 
Število 

udeležencev Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice Borza dela 98,0 0 47 47 1.194 

Vodeni obiski - 
skupaj 98,0 0 47 47 1.194 

Računalniško 
opismenjevanje 

Središče za 
samostojno 
učenje 200,0 8 38 46 393 
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Računalniško 
opismenjevanje - 

skupaj 200,0 8 38 46 393 

Tečaji 

Borza dela 150,0 0 3 3 48 

Borza znanja 21,0 1 0 1 12 
Središče za 
samostojno 
učenje 235,0 10 5 15 174 

TVŽU 2,0 0 1 1 8 

Tečaji - skupaj 408,0 11 9 20 242 

Izobraževalne 
delavnice 

Borza dela 166,0 19 40 59 659 

Borza znanja 407,0 69 0 69 642 
Središče za 
samostojno 
učenje 146,0 73 0 73 691 

Izobraževalne 
delavnice - skupaj 719,0 161 40 201 1.992 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA 1.425,0 180 134 314 3.821 

 
 
 

Samostojno učenje* 

 2013 2014 

Število obiskov BD 3.429 3.879 
Število novih članov BZ 349 356 
Število obiskov SSU 6.443 6.816 

Obisk servisov - skupaj  10.221 11.051 
Število povezav med člani BZ 1.015 869 
Število ur mentorstva v TVŽU  765 851 

* Tabela Samostojno učenje kaže podatke, ki jih zaradi vsebinske različnosti ne moremo seštevati z ostalimi izobraževanji za 
odrasle. 

 
Borza dela (BD) in Središče za samostojno učenje (SSU) 
 
Povečanje števila obiskov BD in SSU je posledica intenzivne promocije skupinam brezposelnih, ki v 
okviru vodenih obiskov obiščejo MKL. Na povečanje obiska je vplivalo tudi večje izvajanje dejavnosti 
za podporo samostojnemu učenju in ponudba novih vsebin (Google Ulični pogled, delo z registrom 
nepremičnin, osebnostna rast). Pozitivno je vplivalo tudi to, da je bil CVŽU v 2014 brez kadrovskih 
menjav, kar je omogočilo neprekinjeno delo, saj ni bilo potrebno uvajanje novih sodelavcev. 
 
Borza znanja (BZ)  
Do zmanjšanja števila povezav med člani je prišlo, ker je večino članov BZ pridobila preko delavnic, 
kjer je na enega iskalca en ponudnik znanja, za razliko od prostega povpraševanja po znanjih, kjer 
običajno na enega iskalca pride več ponudnikov. 
 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Pomenljivo povečanje ur mentorstva na TVŽU je posledica povečanja števila ur prisotnosti mentorja 
na točkah zaradi spremembe financiranja dejavnosti. 
 
Priloga 15: Število izobraževanj za odrasle po krajevnih knjižnicah 
 
V primerjavi z letom 2013 smo v letu poročanja zmanjšali število izobraževanj za otroke za devet 
odstotkov (9,13 %). Razlog za zmanjšanje števila je predvsem manjše število vodenih ogledov knjižnic 
(leta 2013: 503, leta 2014: 428) za najavljene vrtčevske in osnovnošolske skupine v zimskem času, na 
kar so v največji meri vplivale neugodne vremenske razmere v začetku leta. Veliko skupin je 
odpovedalo obisk, z rezervacijo termina pa predhodno onemogočilo drugim skupinam, da se prijavijo.  
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Za štirideset odstotkov smo povečali število tečajev (leta 2013: 106, leta 2014: 146), kar utemeljuje dve 
spoznanji: v povprečju je posamezno izobraževanje obiskal en udeleženec manj kot leto prej, kljub 
manjšemu število izobraževanj pa se število ur, ki smo jih porabili za izvajanje, v obeh primerjalnih letih 
ni bistveno spremenilo. Tečaji trajajo več dni in več ur, zaradi narave tovrstnega izobraževanja pa je 
kapaciteta obiska omejena na manjše število udeležencev kot pri vodenih ogledih knjižnice (leta 2013: 
20,8 udeležencev/izobraževanje; leta 2014: 19,8 udeležencev/izobraževanje). Petino izobraževanj so 
izvedli zunanji izvajalci, strokovnjaki z različnih področij, preostalo večino pa mladinski knjižničarji v 
naših knjižnicah. 
 
Za otroke: 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 428 522,5 10.121 
Računalniško opismenjevanje  5 4,0 11 
Tečaji  8 41,0 53 
Izobraževalne delavnice  146 221,0 1409 
SKUPAJ 587 788,5 11.594 

Priloga 16: Število izobraževanj za otroke po krajevnih knjižnicah 
 

5.4.2 Učni center 

 
 

Izobraževanja v Učnem centru MKL 
Skupno število 
izobraževanj 

Število udeležencev 
iz MKL druga strokovna javnost SKUPAJ 

62 732 728 1.460 
 
Izobraževanja Učnega centra MKL so bila združeno predstavljena v letnem katalogu izobraževanj 
 

5.4.2.1 Izobraževanje zaposlenih v MKL 

 
 

Izobraževanja zaposlenih 

Število ur izobraževanja Število zaposlenih, ki so se izobraževali 
4.981 235 

 
Vsakega zaposlenega smo šteli samo enkrat, ne glede na to, koliko izobraževanj se je udeležil. Število 
ur izobraževanja se je v primerjavi z letom 2013 nekoliko zmanjšalo (za 7,61 %), saj je bilo v letu 2013 
izvedenih nekaj eksternih in internih izobraževanj, ki so bila obvezna za večje skupine zaposlenih 
(izobraževanja za interno naročanje z uporabo aplikacije WebVasco, izobraževanje za uporabo 
sistema Biblos in za vnašanje vsebin na spletno stran MKL), prav tako je bilo v letu 2014 manj 
kandidatov za pripravo na bibliotekarski izpit, ki se v okviru priprave udeležujejo daljših izobraževanj. 
 
Eksterna izobraževanja 
 
V IBC NUK se je skupno 23 tečajev udeležilo 42 zaposlenih v MKL, tečajev na IZUM-u pa 2 
zaposlena. Bibliotekarski izpit je opravil 1 delavec. 
 
Poleg tega smo se zaposleni izobraževali na izobraževanjih, ki so jih izvajali drugi zunanji izvajalci: 
Andragoški center Slovenije, Agencija POTI, Jara, zavod za razvoj knjižnic, idr. Zunanji izvajalci so 
izvedli sledeča izobraževanja: Ugotavljanje potreb po izobraževanju posameznikov in okolja, delavnica 
Varstvo pri delu in požarna varnost, Pridobivanje in vodenje projektov, Avtorske pravice, Ozvočevanje 
prireditev, Management tveganj in sprememb ipd. Zaposleni v knjižnici so se udeležili še izobraževanj 
s kadrovsko-pravnega in računovodskega področja. 
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Udeležili smo se različnih predstavitev, simpozijev, posvetovanj in strokovnih srečanj v Sloveniji in v 
tujini. Posebej izpostavljamo: 
− Kongres ZBDS »Skupaj smo močnejši: povezovanje, sodelovanje in etično delovanje« (ZBDS, 

Laško),  
− Domfest: Bibliografija serijskih publikacij po območjih OOK 1991-2013 (Nova Gorica), 
− Pogledi na prihodnost knjižnic (Mladinska knjiga, Ljubljana), 
− Posvetovanje Zgrade, prostori i oprema dječjih knjižnice i knjižnica za mlade (Zagreb), 
− Nacionalna konferenca: Otroci brez doma – Izmenjava dobrih praks pri preprečevanju 

brezdomstva (Kranj), 
− Letni posvet o izobraževanju odraslih 2014 (MIZŠ, ACS),  
− 5. konferenca o kariernem coachingu: Coaching za več zdravja in dobrega počutja zaposlenih, 
− Dan spletnega anketiranja (Center za družboslovno informatiko), 
− Biblio-Sommerseminar 2014 Buchstart: Begegnung der Generationen (Avstrija), 
− Europeana Network Annual General Meeting 2014 (Španija), 
− SILF 2014, Libraries in the Transition Era: New Space, New Services, New Experience (Kitajska), 
− Srečanja partnerjev projekta Lady cafe (Latvija, Španija), 
− Srečanje partnerjev projekta LinkINjob: job-hunting with the help of librarians (Romunija). 
Na nekaterih od navedenih dogodkov so zaposleni v MKL sodelovali tudi s predstavitvijo primerov 
dobre prakse, predstavitvijo svojih referatov in člankov. 
 
Okviru programa Vseživljenjsko izobraževanje, podprogram Grundtvig delavnice je zaposlena obiskala 
delavnico »Literacy for All«, Botkyrka, Švedska, v okviru programa študijski obiski pa je zaposlena 
opravila obisk »Lifelong learning - Public language education for adults in Europe«, Santiago del 
Compostela, Španija. Trije zaposleni so se udeležili konference IFLA 2014 – Libraries, Citizens, 
Societies: Confuence for Knowledge, Lyon, kjer so sodelovali s predstavitvijo posterja. 
 
Obiskali smo sejem otroških knjig v Bologni, knjižni sejem v Frankfurtu, sejem knjig Frankfurt po 
Frankfurtu in Slovenski knjižni sejem. 
 
Interna izobraževanja 
 
Sodelavci so pripravili in izvedli naslednje izobraževalne delavnice za zaposlene v MKL: 
- MS Excel (3 izvedbe, 20 udeležencev). 
- MS Publisher (5 izvedb, 48 udeležencev). 
- MS Word (4 izvedbe, 18 udeležencev). 
- Strategije iskanja knjižničnega gradiva (4 izvedbe, 35 udeležencev). 
- Najpogostejši problemi pri uporabi Libroama (5 izvedb, 69 udeležencev). 
- Spletni viri za samostojno učenje (14 udeležencev). 
- Spremljanje in spreminjanje podatkov registra nepremičnin na spletu (3 izvedbe, 27 udeležencev). 
- Osnove knjigoveštva (14 udeležencev). 
- E-učilnica - usposabljanje za mentorje (4 udeleženci). 
- Angleščina za knjižničarje (3 izvedbe, 21 udeležencev). 
 
V vseh organizacijskih enotah izvajamo redne sestanke zaposlenih, na katerih so predstavljene 
novosti in spremembe, potrebne za opravljanje rednih del in nalog (npr. Webvasco – novosti, Urbana 
– problemi in osvežitev postopkov, statistike o gradivu, članstvu in obisku).  
 
 

5.4.2.2 Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic in druge strokovne javnosti 

 
Izobraževanje knjižničarjev slovenskih knjižnic je potekalo po programu Učnega centra MKL. 
 
Organizirali smo delavnice E-knjige v splošnih knjižnicah, MS Excel I in II, Uvod v delo s 
PowerPointom, Priprava virtualnih razstav, MS Word, MS Publisher, Spremljanje in spreminjanje 
podatkov registra nepremičnin na spletu, ki so jih izvajali zaposleni v MKL. V sodelovanju z zunanjimi 
izvajalci pa delavnico Priprava in izvedba neformalnega izobraževanja v knjižnici in Sam svoj lektor. 
Knjižničarjem iz slovenskih knjižnic in drugi strokovni javnosti so bila namenjena tudi izobraževanja 
opisana v nadaljevanju.  



60 
 

 
Strokovne srede, izobraževanje šolskih in mladinskih knjižničarjev  
Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev 
kot širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima promocija kakovostne mladinske 
knjige in kakovostnega branja. Potekajo v organizaciji Pionirske – Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo od leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu. Niz 42. sezone Strokovnih sred je bil 
namenjen poučnim (strokovnim) knjigam in vsebinam za otroke in mladino. Teme posameznih 
strokovnih sred v letu 2014 so bile: 
- 15. januar: Uvod v sklop o poučnih mladinskih knjigah 
- 12. februar: Poučne vsebine: kje in kako? 
- 12. marec: Kaj je poučna knjiga za otroke? 
- 16. april: Simpozij V zgodovini so skrite zgodbe – v zgodbah je skrita zgodovina 
- 7. maj: Strokovna ekskurzija v Domžale 
- 10. september: Društva in ustanove za dobro knjigo 
- 8. oktober: Predstavitev 9. cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza 
- 12. november: Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014 
- 18. december: Zaključna okrogla miza Perspektive poučnih knjig 
Devetih sred v letu 2014 se je udeležilo 615 udeležencev, od tega 150 zaposlenih v MKL. V vlogi 
predavateljev je nastopalo 45 strokovnjakov. 

 
Prve poti k branju in Bralnice – izobraževalne delavnice o branju 
V sodelovanju z Društvom Bralna značka Slovenije smo izvedli izobraževanje Prve poti k branju za 
vzgojitelje v VVZ-jih in za mladinske knjižničarje MKL, ki sodelujejo v projektu Ciciuhec, beremo z 
malčki. Potekalo je v obliki štiriurnega predavanja, ki so mu sledile štiri dveurne delavnice, s skupno 
91 udeleženci. V jeseni smo začeli izvajati Bralnice – izobraževalne delavnice o branju za vzgojitelje v 
VVZ-jih, ki sodelujejo v projektu Ciciuhec, beremo z malčki, in starše otrok, ki prav tako sodelujejo v 
omenjenem projektu. Izvedli smo tri dveurne delavnice s skupno 75 udeleženci. 
 
Vaje iz formalne obdelave gradiva in UDK 
MKL je kot osrednja območna knjižnica organizirala praktične vaje iz formalne obdelave gradiva 
(katalogizacije) in UDK za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski 
izpit. Vaje izvaja Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. V letu 2014 
smo izvedli izobraževanji v mesecu maju in novembru, udeležili so se ju le 4 knjižničarji, kar je 
posledica omejitev zaposlovanja mladih bibliotekarjev v knjižnicah. 
 
Strokovna izmenjava med Mariborsko knjižnico in MKL 
Z Mariborsko knjižnico smo sklenili dogovor o sodelovanju na področju strokovne izmenjave 
zaposlenih v obeh knjižnicah, po programu za strokovno izmenjavo knjižničarjev začetnikov v stroki in 
strokovnih delavcev. V mesecu decembru sta se dva zaposlena iz Mariborske knjižnice udeležila 
enotedenske strokovne izmenjave v MKL. 
 
 

5.4.3 Mentorstvo 

 
Uresničevanje letnih ciljev na področju mentorstva 
- Mentorsko delo v knjižnici je bilo namenjeno študentom bibliotekarstva, novo zaposlenim ter 

javnim delavcem, ki so opravljali delo v različnih enotah MKL.  
- Knjižnica je sodelovala z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo kot partner pri zaposlitvi 

njihovega rehabilitanda. 
- Skupinske predstavitve za študente in novo zaposlene so potekale po dogovorjenem urniku, ki 

omogoča učinkovito načrtovanje kadrov v enotah ter hkrati omogoča, da udeleženci mentorstva 
obiščejo različne enote, servise in službe MKL. 

 
V letu 2014 smo organizirali skupinske predstavitve služb, območnih enot in dejavnosti v MKL za novo 
zaposlene in študente bibliotekarstva. Predstavitve so bile razdeljene v deset sklopov s tremi 
ponovitvami (predvideno trajanje 60 ur). 
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Na Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo smo v letu 2014 naslovili dopis z 
navodilom študentom Oddelka, ki želijo uporabiti podatke MKL ali v mreži knjižnic MKL izvajati ankete 
za pripravo diplomskih in magistrskih nalog. V SRO smo v letu 2014 opravili informativne pogovore za 
pripravo diplomskih in magistrskih nalog s sedmimi študentkami. 
 
MKL in Mariborska knjižnica sta sklenili dogovor o dolgoročnem sodelovanju: strokovni izmenjavi 
zaposlenih med obema knjižnicama. Predvideno trajanje strokovne izmenjave bo 3 – 5 delovnih dni po 
dogovoru med sodelujočima knjižnicama. Prva strokovna izmenjava je potekala med 01. in 05. 12. 
2014 in sta se je udeležila dva zaposlena iz Mariborske knjižnice. Namen strokovne izmenjave med 
dvema največjima splošnima knjižnicama v državi je širjenje poznavanja strokovnih praks v domačem 
okolju s ciljem spoznati gostujočo knjižnico, njeno organiziranost in program storitev, predvsem tistih, 
ki sodijo v interesni in strokovni krog zanimanja udeležencev izmenjave, navezati strokovne stike za 
morebitno nadaljnje sodelovanje pri razvijanju skupnih projektov ali pri prenosu in prilagajanju dobre 
prakse iz ene knjižnice v drugo. 
 
V letu 2014 smo gostili dve študentki bibliotekarstva Univerze v Zadru, ki sta prišli na tri mesečno 
prakso v okviru programa ERASMUS+. Za študentki smo pripravili program spoznavanja MKL in 
splošnega knjižničarstva v Sloveniji ter uredili dve gostovanji, in sicer v Mariborski knjižnici in v 
Knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, kjer sta praktikantki spoznali načine dela in dejavnosti na 
njihovih območjih. Vtisi s prakse v MKL so bili obojestransko pozitivni, saj sta študentki pri svojih 
praktičnih zadolžitvah pokazali dobršno mero strokovnega znanja in pripravljenosti na sodelovanje. 
 
 

5.5 Domoznanska dejavnost 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju domoznanske dejavnosti 
- Izdelava strokovnih izhodišč in metodologije za popis (bibliografijo) domoznanskih serijskih 

publikacij in koordinacijo obdelave člankov po območjih OOK je potekala z aktivnim sodelovanjem 
v delovni skupini pri NUK. Prav tako sta dve zaposleni iz SLK pripravili korpus bibliografskih 
podatkov o domoznanskih serijskih publikacijah za MKL ter uredili podatke za celotno 
osrednjeslovensko regijo v publikaciji Domfest 2014, ki je izšla septembra in bila predstavljena na 
srečanju Domfest v Novi Gorici.  

- Kot direktna navezava na »Album Slovenije« na portalu Kamra je bil na spletni strani MKL 
vzpostavljen banner »Album Ljubljane«, za katerega smo pripravili informativna besedila za 
uporabnike spletne strani ter skupno promovirali njegovo uporabo ob izvedbi Dnevov zbiranja 
spominov maja 2014 (podrobnejše poročilo o tem vsebuje poglavje 5.7. Projekti.)  

- Promocija enotne »blagovne znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice« je bila 
izvedena s pomočjo številnih objav v medijih ob razstavah in dejavnostih, za katere je skrbela 
zaposlena za PR. Promocija je potekala tudi prek: 
o publicistične dejavnosti in objav več zaposlenih (podatki o objavah in nastopih so podrobneje 

navedeni v poglavju 5.10.),  
o bolj prepoznavnega in zahtevnega oblikovanja domoznanskih razstav - razstava Kolodvorska 

ulica je gostovala v Knjižnici Šiška, razstava miniaturk v KOŽ, 
o z izdajo dveh številk tretjega letnika serijske publikacije »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« 

(podrobnejše poročilo o tem vsebuje poglavje 5.7. Projekti).  
- Opravljeni so bili redni in kvalitetni vnosi zaključenih zgodb na Kamro s strani skrbnika Kamre v 

SLK (skupno šest novic o domoznanskih dogodkih ter tri digitalne zbirke) in ažurno najavljanje 
domoznanskih prireditev v Napovedniku, na spletni strani ter na infogaleriji. 

- Izvedli smo Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici«, zbrana pričevanja smo prenesli  v digitalno 
obliko ter jih postavili na ustrezna spletna mesta ter nadgradili sodelovanje na tem področju z 
ustreznimi partnerji: društvo Zeleni prstan Ljubljane, Timing d.d., Muzej in galerije mesta Ljubljane 
(podrobnejše poročilo v poglavju 5.7. Projekti). 

- Razvijali smo posebne zbirke kot nadstandardne dejavnosti Centra za domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke, reprezentativne za vse skupine uporabnikov MKL. Ena zaposlena je v letu 
2014 opravila potrebno število zapisov, da bo lahko v kratkem pristopila k izpitu za pridobitev 
katalogizacijske licence prav z namenom izgradnje in obdelave posebne zbirke ekslibrisov. 
Opravljena je bila fizična in virtualna razstava več kot 300 razglednic Ljubljane, za katere smo 
pridobili dovoljenje za postavitev na spletno stran MKL, razglednice so bile digitalizirane z obeh 
strani in omogočajo tudi študij vpisov in naslovnikov, itd. 
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- V zbirki »Kulturna dediščina za družine« smo sicer načrtovali izid dveh novih brošur v letu 2014, 
izdali pa smo eno »Ljubljana v času 1. Svetovne vojne«, izdajo druge brošure smo prenesli v 
naslednje leto zaradi daljše odsotnosti sodelavke. Izvajali smo promocijo te in drugih 
domoznanskih vsebin, namenjenih mladim, na srečanju Knjižnice Igrišče znanja in zabave - na 
mladih svet stoji v Karlovcu, v krajevnih knjižnicah sta bili izvedeni dve srečanji KDZD. 

- Nadgradnja domoznanske podstrani na spletni strani MKL je bila opravljena, izvedeni so bili 
sestanki in aktivno sodelovanje s Službo za razvoj in območnost ter urednikom spletne strani. 
Rezultat je dokument Struktura spleta Ljubljanske zgodbe, ki je bil sredi septembra dokončan in 
posredovan delovni skupini za spletno stran, da ga je lahko vključila v program dela za leto 2015. 
Dokument vsebuje predloge novih rešitev in izboljšav. Imenovan je bil nov skrbnik podstrani 
»Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice«, ki ažurira domoznansko podstran z novimi podatki, 
vnaša virtualne razstave in skrbi za izboljšave. 

 
Kazalnik 2013 2014 
Število vnesenih multimedijskih elementov na portalu 
KAMRA 

391 389 

Število vpogledov na dLib  385.198 624.098 
Število objavljenih virtualnih domoznanskih razstav v spletnih 
»Ljubljanskih zgodbah iz Slovanske knjižnice« 

9 3 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2013 in 2014: 
V primerjanih letih je število multimedijskih elementov, ki smo jih objavili na portalu Kamra, ostajalo na 
podobnem nivoju, občutno pa je naraslo število vpogledov v vsebine, ki smo jih v MKL postavili na 
dLib, kar priča o njihovem dobrem izboru, saj so očitno za uporabnike digitalizirane vsebine zanimive 
in uporabne. Upadlo je število objavljenih virtualnih razstav na domoznanski spletni podstrani, vendar 
je potrebno upoštevati, da smo v letu 2013 pripravili več manjših razstav, ki tudi nimajo velikega števila 
digitaliziranih elementov, medtem ko je v letu 2014 večino časa in dela vzela ena sama razstava 
Razgledi po Ljubljani, ki je zahtevala okoli 600 digitaliziranih elementov (preko 300 razglednic 
Ljubljane, skeniranih večinoma na obeh straneh). 
 
Domoznanske dejavnosti v drugih OE: 
 
Knjižnica Prežihov Voranc: 
»Barjanski kotiček«, ki je nastal v sodelovanju Knjižnice Podpeč in Krajinskega parka Ljubljane ter 
ponuja med drugim tudi informativno gradivo o Ljubljanskem barju.V okviru domoznanstva 
pripravljamo tudi likovne in fotografske razstave lokalnih umetnikov. 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca: 
Dve predstavitvi geološke zbirke mineralov in fosilov v Knjižnici Zalog za dva oddelka 6. razredov OŠ 
Zalog. V Knjižnici Zalog je bila tradicionalna razstava Podgrajski likovni teden – vsakoletna razstava 
lokalnih likovnih umetnikov v organizaciji Turističnega društva Podgrad. Imeli smo projekt OE KJM z 
naslovom Ta igrivi svet, kjer smo promovirali (in se igrali navadno ob zaključkih ur pravljic) tudi »nove 
stare otroške igre« in delili zgibanko DEKD; Dušica Kunaver pa je v Knjižnici Zalog predavala o starih 
slovenskih igrah pod naslovom »Ali je kaj trden most?«.  
 
Izmed prireditev iz skupnih projektov MKL velja v okviru Emone 2000 kot domoznanske omeniti 
razstavi v KJM: Podvodna dediščina v Sloveniji (Mestni muzej) ter razstavo Ljudje z Ljubljanskega 
barja (Krajinski park Barje). V Knjižnici Zalog smo imeli knjižno uganko o prvi svetovni vojni z 
naslovom Prva svetovna morija. 
 
Knjižnica Šiška: 
Gostovanje domoznanske razstave o ljubljanski ulici »Kolodvorska ulica« sta pripravila kolega iz 
Slovanske knjižnice. Pomoč Slovanske knjižnice pri pripravi razstave KŠ v sodelovanju z občino 
Vodice o Jerneju Kopitarju (razdelitev večjega števila brošuric iz zbirke Kulturna dediščina za družine 
– Jernej Kopitar ter posoja knjižnih gradiv o Kopitarju). 
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5.6 Projekti 
 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju projektov 
V letu 2014 smo izpeljali večino načrtovanih projektov. Projekti so bili usmerjeni na nove aktivnosti za 
ciljne skupine prebivalcev, še posebej za družine in starejše, ki smo jih kot ciljno skupino prvič 
izpostavili v Programu dela MKL 2014.  
 
Evropski uniji ni uspelo razglasiti evropskega leta 2014, se je pa MKL odzvala na razglasitev 
generalne skupščine Združenih narodov, ki je leto 2014 razglasila za mednarodno leto kmečke 
družine (Ženska, družina, podeželje in Iz malega raste veliko). 
 
V letu 2014 izpostavljamo: 
- Vključitev MKL v ljubljanski projekt Emona 2000: prireditve in izobraževanja za vse prebivalce 

Ljubljane v sodelovanju z drugimi izvajalci. 
- Organizacija mednarodnega posveta (Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe 

knjižnic), ki je močno odmeval v slovenski strokovni in širši javnosti. 

Od načrtovanih 46 projektov iz Programa dela MKL 2014 smo popolnoma ali deloma izvedli 41 
projektov, dodali smo štiri nove projekte: Parada učenja Ljubljana 2014, Zakladi Zaloga: vključevanje 
lokalne skupnosti v načrtovanje nove Knjižnice Zalog, evropska projekta Po nova znanja za knjižnico 
in LinkINjob (Erasmus+) ter zaključili iz leta 2013 prestavljen projekt Vinil za sladokusce. V letu 2014 
smo tako izpeljali skupno 46 projektov.  
 
Razlogi za opustitev ali preložitev projektov v letu 2014: 
 
1. Pregled in poenotenje delovnih procesov: ker so postopki definicij in redefinicij delovnih procesov 

stalna in trajna naloga vodstva, se razvoj delovnih procesov prenaša na nivo rednih nalog in ne bo 
več obravnavan kot projekt. 

2. Ljubljansko barje: Na podlagi razstave »Ljudje z Ljubljanskega barja« Javnega zavoda Krajinski 
park Ljubljansko barje (KPLB) ter raziskovalne naloge »Življenje na Barju od začetka 20. stoletja 
do danes« smo želeli pripraviti obsežno in kvalitetno digitalno zbirko o Ljubljanskem barju. Za zdaj 
se je sodelovanje s KPLB izkazalo za neplodno, saj v celotnem letu z njihove strani nismo uspeli 
pridobiti podatkov o fotografijah ter lastnikih avtorskih pravic zanje, brez katerih zbirke nismo mogli 
objaviti na portalu Kamra.  

3. SUIV v MKL (sistem za upravljanje informacijske varnosti): Zaradi prevelike količine dela v 
Oddelku za informatiko in zmanjšanja števila zaposlenih (v letu 2014 MOL ni odobril nadomestne 
zaposlitve enega informatika) je projekt preložen v naslednja leta. 

4. Plačljiva dostava in odvoz gradiva: Projekt je prestavljen v leto 2015. Razlog je še nerealizirana 
sistemska podpora s strani IZUM, ki je pogoj za uvedbo storitve. 

5. Usposabljanje informatorjev za svetovanje uporabnikom: V letu 2014 je bila ugotovljena vsebinska 
povezava z aktivnostmi za priporočanje in vrednotenje literature; projekt bo v prihodnje potekal v 
okviru dejavnosti MKL Priporočamo – Svetujemo – Vrednotimo; opravljen je bil pregled temeljne 
literature in oblikovanje teoretskih izhodišč. 

Na različne razpise smo prijavili 9 projektov:  
- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta in potrjena dva projekta, 

Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014 in Strokovne srede. 
- Na neposredni poziv MIZKŠ za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja 

posebnih nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2014. 
- Na razpis MIZŠ za izobraževanje odraslih smo uspešno prijavili koordinacijo projektov v TVU. 
- Na razpis MK smo uspešno prijavili nakup IKT opreme (računalniki za uporabnike in del sistema 

RFID). 
- Na razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska smo uspešno prijavili 

domoznansko serijsko publikacijo »Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. 
- Na razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih posvetov smo neuspešno prijavili 

mednarodno posvetovanje »Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic«. 
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- Na razpis EU Erasmus+ smo uspešno prijavili v mobilnost zaposlenih projekt »Po nova znanja za 
knjižnico«, v okviru katerega bodo štirje zaposleni iz MKL obiskali štiri partnerske organizacije v 
Italiji, Veliki Britaniji in na Irskem. 

- V okviru programa EU Erasmus+ smo kot koordinatorji za šest evropskih partnerskih knjižnic 
uspešno prijavili v strateška partnerstva projekt »LinkINjob: job-hunting with help of librarians«, ki 
je namenjen oblikovanju učnih aktivnosti za brezposelne in modula za knjižničarje, ki delajo z 
brezposelnimi. 

 
MKL je bila v letu 2014 za nekaj svojih projektov tudi nagrajena (poglavje 5.12 Nagrade in priznanja). 
 

Kazalnik 2013 2014 
Število obiskov na prebivalca 5,1 4,9 
Število krajevnih knjižnic, ki jih obišče povprečni uporabnik 1,7 1,7 
Število obiskovalcev prireditev in izobraževanj 69.677 72.677 
Število ur izobraževanj za uporabnike 2.999 2.896 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2013 in 2014: 
Spremljanje uporabljenih kazalnikov v letih 2013 in 2014 kaže stabilno (z rahlim odklonom kot 
posledica zaprtosti nekaterih knjižnic v mreži MKL v letu 2014) uporabo in obisk knjižnic v mreži MKL. 
Povečan obisk prireditev in izobraževanj v letu 2014 navkljub zaprtosti nekaterih knjižnic pa kaže na 
veliko potrebo prebivalcev Ljubljane in okolice po obiskovanju prireditev in zlasti izobraževanj, ki so 
namenjena znanjem za vsakdanje življenje in so za končne uporabnike brezplačna. 
 
 
Projekti za poenotenje delovanja MKL 
 
1. Vračanje gradiva v drugi knjižnici (druga faza) 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V letu 2014 smo v celoti izvedli popravke lokacijskih oznak gradiva, ki je bilo nabavljeno pred 
združitvijo knjižnic leta 2008 in s tem uredili gradivo za možnost vračanja v katerikoli knjižnic MKL in 
samostojnega vračanja prek sistema RFID. Delovna skupina za pripravo storitve je pripravila koncept 
izvedbe storitve, ki bo testno zaživela v pričetku leta 2015. 
Doseženi cilji:  
Zagotovljene možnosti za izpeljavo storitve v letu 2015. 
 
2. Knjižnica v mestu 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Za namen promocije knjižnice, njenih storitev in dejavnosti smo poleti 2014 kupili posebno kolo (cargo 
bike) in ga opremili z napisi in logotipi MKL. Uporabili smo ga ob otvoritvi prenovljene Knjižnice Savsko 
naselje, za promocijo Trubarjeve hiše literature v Stari Ljubljani ter na Študentski areni na 
Gospodarskem razstavišču. Kolo prezimuje v Knjižnici Šiška, kjer je ob izposojevalnem pultu na voljo 
za priložnostne knjižne razstave in podobno. V prihodnje bo uporabljeno za promocijo na sejmih, 
festivalih, posebnih dnevih knjižnice in poleti na ulicah mesta. 
Doseženi cilji:  
Dosežena zastavljena promocija MKL izven prostorov knjižnice, ki jo bomo razvijali v prihodnjih letih. 
 
3. Zakladi Zaloga: vključevanje lokalne skupnosti v načrtovanje nove Knjižnice Zalog 
Poročilo o projektu: 
V letu 2015 naj bi bila v Zalogu zgrajena stavba Poslovno-upravnega centra Zalog, v kateri je 
načrtovan tudi prostor za novo knjižnico. Da bi lahko ta vsebinsko in prostorsko čim bolje služila 
potrebam krajanov, smo se odločili, da jih seznanimo z novico o bodoči novi knjižnici ter jih pod 
sloganom »Zakladi Zaloga« povabimo k sodelovanju. To smo v obdobju od januarja do maja naredili 
na več načinov, da bi zajeli čim več ciljnih skupin, uporabili pa smo tudi različne komunikacijske 
kanale. Odrasle smo povabili na okroglo mizo z naslovom »Knjižnica kot posrednik lokalne 
zgodovine«. Za mladostnike smo v Četrtnem mladinskem centru Zalog organizirali delavnico »Kakšno 
knjižnico si želimo?«. Družine in posameznike smo nagovorili z zgibanko, dostavljeno v poštne 
nabiralnike, na katero  so lahko zapisali svoje mnenja in predloge. Povabilo k sodelovanju smo objavili 
v lokalnih glasilih, Napovedniku MKL, Fb profilu zaloške knjižnice in Četrtnega mladinskega centra, 
oblikovali pa smo tudi posebno poštno skupino za elektronska sporočila uporabnikov. Po vseh 
zaključenih aktivnostih smo maja naredili evalvacijo izvedenega komunikacijskega načrta ter prejetih 
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odgovorov. Izbrali smo 10 najboljših in uresničljivih predlogov ter jih predstavili na letakih kot povratno 
informacijo sodelujočim. Primer Knjižnice Zalog je prvi poskus vključevanja lokalne skupnosti v takšni 
obliki v mreži knjižnic MKL in nekakšen model tudi za druge knjižnice, ki se bodo lotevale priprave 
idejnih načrtov. Zaradi  vključitve v načrtovanje se dolgoročno gotovo izboljšajo odnosi z uporabniki. 
Gre za udeležbo prebivalcev v odločanju ki običajno ni samoumevna in podpira nov koncept sodobne 
knjižnice: ne več knjižnica za uporabnike, ampak knjižnica z uporabniki. 
Doseženi cilji:  
Z nizkim finančnim vložkom smo zagotovo dosegli dobro obveščenost o načrtovani knjižnici. Odziv je 
bil sicer manjši od pričakovanega, a je vendarle prinesel tudi predloge, ki jih bomo ob prostorskem in 
vsebinskem načrtovanju knjižnice lahko upoštevali. Zaznali smo tudi komunikacijske kanale, ki so v 
tem lokalnem okolju najprimernejši in jih bomo s pridom uporabljali v prihodnje.  
 
4. Tuja domačnost 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Pridružili smo se skupini za integracijo kulturne raznolikosti v javni kulturni infrastrukturi, ki jo je 
ustanovila Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice na Ministrstvu za kulturo. V letu 2014 
smo sodelovali z Bošnjaško kulturno zvezo Slovenije in pripravili tri strokovna predavanja o zgodovini 
bošnjaškega jezika. Ciklus lingvistično zgodovinskih predavanj je predstavil zgodovino jezika v 
bosanskem prostoru, od prvih zapisov iz časa srednjeveške Bosne, kasnejšega osmanskega 
cesarstva do razvoja in definiranja bošnjaškega jezika v današnjem času.   
Doseženi cilji:  
- Kulturno zbliževanje in sodelovanje ter premagovanje kulturnih razlik in predsodkov. 
- Integracija manjšin narodov naše bivše države v kulturo in tovrstne dogodke. 
- Promocija našega gradiva v tujih jezikih  in tudi prireditvene ter izobraževalne dejavnost MKL, ki je 

namenjena drugim narodom, tujcem živečim v Sloveniji, manjšinam,  itd. 
 
5. Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic 
Poročilo o izvajanju projekta: 
S strokovnim posvetovanjem z okroglo mizo smo v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, 
ustanovami in strokovnjaki s področja knjige in branja ter širšo zainteresirano javnostjo odprli razpravo 
in premislek o vrednotenju književnosti za potrebe knjižnic ter o možnostih za vzpostavitev 
dolgoročnega sistema priporočanja kakovostne književnosti, ki bo odnosu med knjigo, knjižnico in 
bralcem dodal noto »dobrega branja«. Celodnevni posvet je potekal 21. maja 2014 v prostorih MKL na 
Kersnikovi 2, udeležilo se ga je 125 udeležencev.  
Doseženi cilji: 
Evalvacija posveta prinaša visoke ocene, ki kažejo na vsesplošno zadovoljstvo udeležencev (ob 
najvišji možni oceni 5,00 je skupna povprečna ocena 4,68). Posvet je s številnimi medijskimi objavami 
in razpravami na forumih pripomogel k dvigu prepoznavnosti knjižnice in utrdil zavedanje o 
problematiki v strokovni in širši javnosti. Projekt je v letu 2014 prejel nagrado Združenja splošnih 
knjižnic za najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic na področju inovativnega strokovnega dela 
knjižnice. 
 
6. Praznovanje 40-letnice Potujoče knjižnice 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt smo vodili kontinuirano skozi vse leto 2014 (od aprila do oktobra). Z izdajo zbornika, v katerem 
so sodelovali naši uporabniki iz različnih krajev, in s promocijskim materialom (magnetki, štampiljke, 
majice za otroke in odrasle), smo uporabnike seznanjali z obletnico Potujoče knjižnice. Osrednjo 
slovesnost smo 15.09.2014 izvedli občini, ki jo bibliobus obiskuje že vseh 40 let, v Dolu pri Ljubljani. 
Na prireditvi so sodelovali tamkajšnji osnovnošolci, gasilci, lokalna društva in sodelavci MKL. 
Prireditev je povezoval Boštjan Gorenc- Pižama. 
Doseženi cilji: 
Med uporabniki je bil dogodek izredno dobro sprejet na vseh postajališčih, saj so bili pripravljeni 
sodelovati, tako na prireditvi, kot v promocijskih akcijah v medijih (TV Tednik, Delo itd.). Prireditev v 
Senožetih je bila dobro obiskana, vpisali smo nekaj novih članov in obogatili kulturno ponudbo 
primestnega okolja, kjer takšnih dogodkov skoraj ni. S tem smo tudi utrdili sodelovanje z občino, ki jo 
obiskujemo že 40 let. 
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7. Spletna stran knjižnice kot osrednja informacijska točka 
Poročilo o izvajanju projekta 
Urejanje spletne strani, ki je bila objavljena 02.04.2013, je bilo v letu 2014 posvečeno posodobitvi 
sistema za upravljanje vsebin Joomla z verzije 2.5 na verzijo 3.2 in s konkretnimi nadgradnjami za 
boljšo dostopnost in uporabo.  
Doseženi cilji:  
- E-napovednik: možnost naročanja po izbiri uporabnika na aktualne dogodke v knjižnicah je 

zaživela septembra 2014, ob koncu leta je imel 1980 naročnikov. 
- Nadgradnja predstavitve novega knjižničnega gradiva: avtomatska osvežitev novosti gradiva MKL 

v povezavi s COBISS-om, tako da so novosti ves čas ažurne in najdljive po kategorijah, ki izhajajo 
iz UDK oznak gradiva.  

- Multimedijski center MKL: z neposredno povezavo na lastne avdio in video posnetke izbranih 
dogodkov v knjižnicah. 

- Robinzonijada: spletni kviz; pripravili smo razgibano aplikacijo za nagradni kviz za mladostnike in 
ga umestil na podstran Mladi. 

- Posodobitev iskalnika priporočenega gradiva in predstavitve le-tega. 
- Risana uganka:  pripravljen je koncept, izvedba in umestitev sta prestavljeni v leto 2015. 
- Izdali smo svojo e-slikanico Tjaž, avtorice Katarine Duščak (zaposlene v MKL) in jo objavili na 

podstrani za otroke. 
 
8. »Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Z vzpostavitvijo informacijske točke nameravamo zagotoviti pomoč uporabnikom pri dostopanju in 
uporabi dokumentov ter baz podatkov javnih oblasti. Hkrati bo po vzpostavitvi delovanja v letu 2016 
točka služila kot podpora izvajanju e-demokracije v lokalnem okolju: zagotavljanju komunikacije 
državljanov z državnimi in lokalnimi organi prek računalnikov MKL; nudila pomoč pri izvajanju 
morebitnih e-volitev ali drugih oblik neposredne participacije državljanov v okviru storitev e-
demokracije; krepila sodelovanje z različnimi javnimi oblastmi (lokalne, regionalne, državne). V letu 
2014 smo med januarjem in aprilom izvedli pilotski projekt v obliki delavnic in individualnih svetovanj 
na področju spremljanja in spreminjanja podatkov registra nepremičnin na spletu ter predhodno 
usposabljanje knjižničarjev MKL, ki so tovrstno znanje prenašali na uporabnike. Jeseni smo v skladu s 
strateškimi usmeritvami in potrebami naših uporabnikov po znanju in kompetencah na področju 
aktivnega državljanstva v elektronskem okolju pripravili niz izobraževanj s posebnim poudarkom na e-
storitvah javnih nosilcev oblasti, ki za delovanje od uporabnikov zahtevajo pridobitev in uporabo 
elektronskega kvalificiranega potrdila oz. spletni e-podpis za fizične osebe. 
Doseženi cilji 
Izvedba pilotskega projekta; izvedba izobraževanj v okviru aktivnega državljanstva v elektronskem 
okolju; dodatno izobraževanje zaposlenih. 
 
9. E-učilnica za izobraževanje članov knjižnice in zaposlenih 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Vsebine v e-učilnico se že aktivno vnašajo, v letu 2014 smo delovanje e-učilnice testirali z udeleženci 
delavnice »S klikom v družbo znanja« (uporabniki) in z udeleženci delavnice Worda (zaposleni). Poleg 
dodatne implementacije modulov za interaktivno izdelavo vprašanj in kvizov, se je spletno učilnico 
povezalo tudi s storitvijo Google Drive, ki omogoča mentorju oz. izvajalcu izgradnjo oz. spremembo 
predmetov brez navezanosti na fizično lokacijo hranjenja delovnih gradiv. Izvedeno je bilo skupinsko in 
individualno izobraževanje oz. usposabljanje za mentorje, ki v e-učilnici aktivno sodelujejo z 
oblikovanjem posameznih učnih gradiv. V letu 2014 je tudi zaključila delo DS za pripravo nabora 
zahtevanih IKT znanj za posamezna delovna mesta v MKL, ki temeljijo na Katalogu znanj s področja 
IKT (2013). Na tej osnovi bo oblikovan sistem ocenjevanja IKT znanj za posamezne skupine 
zaposlenih v MKL. 
Doseženi cilji: 
Izvedena so bila izobraževanja za mentorje; testiranje delovanje e-učilnice pri uporabnikih in 
zaposlenih; posodabljanje in programske nadgradnje e-učilnice.  
 
10. Po nova znanja za knjižnico 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt poteka v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov v 
izobraževanju odraslih (september 2014 – september 2015). Projekta mobilnosti se bodo udeležili 
štirje zaposleni, ki delajo na področju informiranja in izobraževanja odraslih uporabnikov knjižnice 
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sledečih ciljnih skupin: brezposelni, nižje izobraženi in starejši. Zaposleni bodo obiskali štiri partnerske 
organizacije, ki imajo izkušnje in znanja na področju dela z izbranimi ciljnimi skupinami: izboljšanje 
storitev in izobraževanj za iskalce zaposlitve (Italija), digitalno opismenjevanje (Irska), zagotavljanje 
zdravstvenih informacij in izobraževanj ter jezikovno usposabljanje (Velika Britanija). Projekt obsega 
štiri mobilnosti v trajanju pet dni, ki bodo izvedene v letu 2015. V letu 2014 smo pripravili program in 
prijavo, pridobili sredstva za udeležbo, pripravili načrt izvedbe. 
Doseženi cilji: 
Priprava programa, oblikovanje kriterijev za izbor zaposlenih in pridobitev sredstev za izvedbo 
projekta. 
 
11. KOMPAS (Knjižnično Orodje Moje naj knjige in Priročnika za Amaterje in Strokovnjake) 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Dosedanje orodje (Mala knjižnica), ki brez nadgradnje deluje 10 let, je narejeno na zastareli platformi, 
ki se je ne da več nadgrajevati ali smotrno popravljati. S 13.455 bibliografskimi zapisi predstavlja 
pomembno bazo pri raziskovanju in promoviranju mladinskih knjig in je, čeprav pomanjkljivo, 
nepogrešljivo orodje pri izdelavi vsakoletnega Priročnika. Od leta 2012 zaradi okvare ne podpira 
glasovanja za Mojo naj knjigo. Projekt na novo postavljenega orodja tako vsebuje razvoj programske 
opreme za spletno aplikacijo, ki predpostavlja izdelavo definicije sistema pravic, lupine aplikacije, 
modula za vnos knjig (in prenos podatkov iz COBISS), modula Moja naj knjiga, modula za iskanje, 
ostalih modulov (šifranti, priročniki, U) ter izdelavo obrazcev in pripadajočih poslovnih logik za zgoraj 
naštete segmente. 
Doseženi cilji: 
V letu 2014 smo pridobili podrobno razdelane ponudbe, na podlagi katetrih se bomo odločili za 
najboljšega ponudnika, ki bo v letu 2015 pričel z izdelavo orodja.  
 
12. Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov ter izdelava smernic za 
profesionalizacijo krajevnih knjižnic: Notranje Gorice, Polhov Gradec, Rakitna, Rob in Šentjošt 
Poročilo o izvajanju projekta 
V letu 2014 je bila izdelana raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov na osnovi 
demografskih podatkov ter podatkov o uporabi krajevnih knjižnic Notranje Gorice, Polhov Gradec, 
Rakitna, Rob in Šentjošt. Izdelana je bila analiza, ki je temeljna za postavitev smernic za 
profesionalizacijo petih izposojevališč. V smernicah nameravamo pokazati na ključne pogoje, ki 
morajo biti izpolnjeni za uspešno profesionalizacijo krajevne knjižnice. 
Doseženi cilji: 
Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov po področjih delovanja krajevnih knjižnic 
Notranje Gorice, Polhov Gradec, Rakitna, Rob in Šentjošt; analiza demografskih, reliefnih in 
infrastrukturnih značilnosti področij delovanja amaterskih knjižnic. 
 
13. Smernice za vzpostavitev partnerstva »Skupaj smo uspešni« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Knjižnica je primorana za zadovoljevanje potreb na znanju temelječe družbe razvijati drugačen 
poslovni model. Za razvoj išče knjižnica najboljše načine, da organizira lokalne vire in lokalno znanje. 
Knjižnica je center družbe kjer so lokalna skupnost, prebivalci, izobraževalni centri, muzeji, zavodi za 
zaposlovanje, trgovska združenja, industrija, itd - vsi partnerji. Pri pripravi dokumenta »Skupaj smo 
uspešni« smo v MKL izhajali iz osnovne predpostavke, da dobro izpeljan projekt v partnerstvu koristi 
partnerjem, uporabnikom knjižnice, prebivalcem in celotni skupnosti. Knjižnica bo z uporabo Smernic 
lažje dosegla učinke, ki jih prinaša vključevanje v partnerstva: večje zaupanje okolja v katerem deluje 
knjižnica;  boljši odnosi z različnimi deležniki v lokalnem okolju; relevantne in bolj učinkovite storitve za 
vse prebivalce lokalne skupnosti in s tem večje zadovoljstvo uporabnikov storitev; motiviranost 
zaposlenih in večje zadovoljstvo pri delu; knjižnica bo s sodelovanjem v partnerstvih lažje utemeljila 
potrebo po dodatnih sredstvih; vpliv na oblikovanje javnega mnenja o pomenu splošnih knjižnic. 
Doseženi cilji: 
S pripravo dokumenta »Skupaj smo uspešni« so oblikovana izhodišča za bolj kakovostno in 
profesionalno oblikovana partnerstva, ki bodo imela na razvoj MKL odločilen učinek.  
 
14. Emona 2000 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mesto Ljubljana oziroma antična Emona je v letu 2014 obeležilo dvatisočletnico prve omembe, zato 
smo se v skupnem projektu Emona 2000 s svojimi prireditvenimi in izobraževalnimi dogodki pridružili 
obeleženju te pomembne obletnice mesta Ljubljane. Skupaj z drugimi kulturnimi ustanovami in javnimi 
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zavodi mesta Ljubljane smo sodelovali v prireditvenem in izobraževalnem ciklusu dogodkov pri 
obeleževanju zgodovinskega jubileja, ki našo prestolnico umešča v evropski zgodovinski prostor. Pri 
organizaciji dogodkov smo sodelovali z Mestnim muzejem, Narodnim muzejem, Filozofsko fakulteto v 
Ljubljani, Zavodom RS za zaščito kulturne dediščine, itd.. Med januarjem in decembrom 2014 smo 
pripravili številna strokovna predavanja, tematske in knjižne razstave, izobraževalne delavnice, 
dogodke za otroke ter v antičnem duhu pripravili tudi nekatere izmed naših vsakoletnih projektov 
(Filmobus, Poletavci, itd.). 
Doseženi cilji:  
- Spoznavanje zgodovinske in kulturne dediščine tega zgodovinskega obdobja mesta Ljubljane.  
- Široko sodelovanje z drugimi javnimi zavodi in kulturnimi ustanovami.  
- Promocija knjižničnega gradiva s področja književnosti, zgodovine, arhitekture, umetnostne 

zgodovine, urbanizma, politične kulture, ki se vsebinsko navezuje na antiko in Emono. 
- Poudarjanje pomena zgodovinskega obdobja antike in njenega vpliva na kasnejše oblikovanje 

slovenskega etničnega prostora in dejstva, da je bilo slovensko ozemlje že v času Rimskega 
imperija del najrazvitejšega dela takratne Evrope. 

 
 
Projekti za otroke: 
 
15. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014 – ¿60:40? 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig pregledno in sistematično predstavi produkcijo 
mladinskih knjig obravnavanega leta 2013. Z vsebinsko obdelavo predstavljenega knjižnega gradiva 
ter z orodji, izpeljanimi iz te obdelave, ponuja Priročnik bogastvo knjig za učinkovito, različnim 
razmeram in potrebam prilagojeno knjižno, književno in knjižnično vzgojo. Zelo dobre in najboljše 
knjige so anotirane, najboljše pa so označene z znakom »zlata hruška«. V treh kategorijah MKL 
podeljuje tudi priznanje »zlata hruška«.  
Doseženi cilji: 
Z domišljeno promocijo (plakati, zgibanke, nalepke, izložba knjigarne Konzorcij U), z zaključno 
prireditvijo v Cankarjevem domu, s prisotnostjo na 30. slovenskem knjižnem sejmu, s podporo JAK in 
drugih najvidnejših strokovnjakov s področja mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva ter 
ustanov in društev s teh področij, projekt »zlata hruška« dosega številne splošne in šolske knjižnice ter 
knjigarne po vsej Sloveniji. 
 
16. Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 
Poročilo o izvajanju projekta: 
MEGA kviz strokovno pripravlja in organizira MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komunikacijo pri Skupnosti muzejev 
Slovenije. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, namenjen je predvsem učencem 2. in 3. 
triletja devetletke. Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle; cikel v vsakem šolskem 
letu obsega pet sklopov. V šolskem letu 2014/2015 smo se posvetili obdobju starega Egipta. Kviz je 
dostopen na spletni strani www.megakviz.si. 
Doseženi cilji: 
V šolskem letu 2013/2014 je potekal osmi cikel (posvečen Emoni), s katerim smo zbrali 19.697 rešitev. 
Za deveti cikel, ki poteka v šolskem letu 2014/2015, smo do 31. 12. 2014 prejeli okrog 2.800 rešitev. 
 
17. Poletavci – poletni bralci 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Za počitniško branje nam je uspelo navdušiti 782 poletavcev med sedmim in dvanajstim letom starosti, 
26 izmed njih iz tujine (Teslić, Banjaluka, Trst in Berlin). Skupaj z nekaterimi splošnimi knjižnicami 
(Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Logatec, Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, Knjižnica A. T. 
Linharta in Knjižnica Dol pri Ljubljani), ki so aktivno sodelovale v našem projektu, smo poletavcem 
podelili 1.250 majic in priznanj. Projekt smo promovirali tudi v tujini (predstavitev projekta družinam z 
otroki, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika, je potekala v okviru Tedna slovenske otroške 
literature na Veleposlaništvu Slovenije v Berlinu), v zamejski šoli v Italiji pa smo izvedli strokovno 
predavanje za starše na temo spodbujanja branja pri otrocih. K sodelovanju smo privabili ljubljanske in 
okoliške osnovne šole, Knjigarno Konzorcij, Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Narodni muzej 
Slovenije. Projekt smo zaključili s prireditvijo v Parku slovenske reformacije, kjer smo razdelili različne 
nagrade, darove donatorjev. Projekt je prejel priznanje Slovenske sekcije IBBY 2014 za izjemne 
dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja. 
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Doseženi cilji:  
Mladi bralci nadgrajujejo raven branja, obiskujejo knjižnice tudi v poletnem času; izposoja otroških in 
mladinskih knjig tudi v poletnih mesecih; aktivno sodelovanje s splošnimi knjižnicami in drugimi javnimi 
zavodi; pridobitev donatorjev; večji obisk spletne strani MKL. 
 
18. Ciciuhec, beremo z malčki 
Poročilo o izvajanju projekta:  
V projektu spodbujanja družinskega branja je sodelovalo 5.664 otrok od dveh do šestih let iz 259 
vrtčevskih skupin, knjižnico je obiskalo 197 skupin. Mestna občina Ljubljana nam je podarila 279 knjig 
za obdarovanje vrtčevskih skupin. Organizirali smo izobraževanje z naslovom Prve poti k branju, ki ga 
je v celoti financiralo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS; udeležilo se ga je 47 strokovnih 
delavcev (od tega 12 knjižničarjev MKL). Na zaključnih prireditvah v knjižnicah in VVZ-jih smo otrokom 
podelili pohvale in medalje iz kartona, 478 strokovnim delavcem pa smo izdali potrdila o izvajanju 
aktivnosti pri projektu v minulem šolskem letu. Pripravili smo Priporočilni seznam otroških knjig s 
poudarkom na knjigah z ljubljansko tematiko in ljubljanskimi avtorji ter izdali zgibanko Brati otroku. V 
jeseni smo začeli z novo sezono, ki je prinesla nekaj novosti, o katerih bomo poročali v letu 2015. 
Doseženi cilji:  
Promocija branja med najmlajšimi; spodbujanje družinskega branja; prepoznavnost knjižnice v 
lokalnem okolju; spodbujanje branja lokalnih avtorjev, večji obisk spletne strani MKL; povečana 
izposoja knjig; aktivno sodelovanje z vzgojno-varstvenimi zavodi v Ljubljani. 
 

19. Kobacajčki  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Nabavili smo plastične kovčke na kolesih in pripravili idejni osnutek za vsebino gradiva, ki bo staršem 
v pomoč pri prvem seznanjanju malčkov s knjigo. Navezujemo stik z morebitnimi izvajalci 
izobraževalnega programa za mladinske knjižničarje za izvajanje igralnih uric s knjigo za družine z 
otroki, mlajšimi od dveh let. 
Doseženi cilji:  
Delno zagotovljene možnosti za izpeljavo programa v letu 2015/16. 
 
20. Ta igrivi svet 
Poročilo o izvajanju projekta:  
S projektom smo v območni enoti Knjižnica Jožeta Mazovca želeli spodbuditi igro, ki ni povezana z 
dodatnimi materialnimi stroški. V vseh knjižnicah smo pripravili knjižne razstave na temo iger in 
pomena skupne igre za otroke in družine. Redne popoldanske ure pravljic smo namesto z risanjem 
večkrat zaključili s prstnimi in drugimi igrami, za katere niso potrebne igrače, prav tako tudi obiske 
otrok iz vrtcev. Ob tem smo staršem in vzgojiteljem ponudili tudi ustrezno gradivo ter zgibanke »Nove 
stare otroške igre« ter vabila v Igroteko v Knjižnici dr. Franceta Škerla. V Knjižnici Jožeta Mazovca 
smo gradivo predstavili v novem Kotičku za starše v igralnici. V Knjižnici Jarše smo organizirali Skok 
po knjigo kot igro na prostem, nagrajeno s knjižno nagrado. V knjižnicah v mreži KJM smo, zlasti v 
tednu otroka, pripravili izmenjavo igrač in otroških knjig. V Knjižnici Zalog in Knjižnici Jarše smo imeli 
delavnice izdelovanja prstnih lutk, v Knjižnici Zalog pa tudi strokovno predavanje o pomenu igre v 
slovenskem ljudskem izročilu. Nad igranjem preprostih starih otroških iger so se navdušili tudi 
varovanci s posebnimi potrebami v Zavodu Janeza Levca, v Knjižnici Zadvor pa smo organizirali 
igralno urico z igro MKL Potovanje Deklice Delfine. Ob izmenjavi igrač je bilo najprej opaziti več 
podarjenih kot odnesenih igrač, pa vendar so na koncu vse našle svojega lastnika.  
Doseženi cilji: 
Kvalitetno in brezplačno preživljanje prostega časa; oživitev iger in medgeneracijskega druženja; 
promocija literature s področja iger; ohranjanje kulturne dediščine; spodbujanje izmenjave ter 
podarjanja igrač in otroških knjig.  
 
 
Projekti za mladostnike: 
 
21. Robinzonijada v informacijski džungli na spletu 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt v Knjižnici Prežihov Voranc izvajamo od leta 2000. Reševalci se na podlagi nalog seznanijo s 
knjižnično zalogo in postavitvijo gradiva, se učijo brskati po elektronskem knjižničnem katalogu ter 
kritično vrednotiti informacije, pridobljene s spleta. Leta 2012 smo pričeli s prenovitvijo projekta. 
Reševanje bo odslej potekalo izključno preko spletne strani MKL, projekt pa bo postal skupen za vso 
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mrežo knjižnic MKL. Reševalci kvizov v starostni skupini 9-15 let (druga in tretja triada osnovnošolcev) 
imajo ob vprašanjih z različnih tematskih sklopov na voljo namige s povezavami na spletne podstrani 
MKL, ki jih ob uporabi pripeljejo do reference s pravilnim odgovorom. Tako bodo mladi reševalci 
spoznavali in uporabljali baze podatkov, dostopne preko spletne strani MKL, ter nekatere druge 
referenčne elektronske vire. V letu 2014 smo v KPV sestavili 26 vprašalnikov za spletno 
Robinzonijado (skupno jih je 30). Vsak vprašalnik ima štiri do šest vprašanj. Vprašanja so različna, od 
takšnih, kjer je treba stvari povezovati, do tistih, kjer je treba preprosto samo označiti pravilni odgovor 
(pri teh je eden od odgovorov skoraj vedno hudomušen). Poskušali smo najti področja, ki mlade danes 
zanimajo in tako so nastali vprašalniki z različno tematiko (čarovnice, fantazija, film, Harry Potter, 
knjige in knjižnice, mitologija, stripi, šport, Tolkien, vampirji, zakladi, zgodovina in zmaji). 
Doseženi cilji (v letu 2014 kviz še ni bil izpeljan):  
- Spletna aplikacija Robinzonijada v informacijski džungli je vzpostavljena; nagradni kvizi so 

objavljeni,  kar omogoča prvo sezono izvajanja nagradnega kviza preko spletne strani MKL. 
- Spletna aplikacija predstavlja ogrodje tudi za morebitne drugačne vrste kvizov na spletni strani 

MKL v prihodnosti.  
 
22. »Pametne finance« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt finančnega opismenjevanja je bil načrtovan za mlade uporabnike knjižnice, katerim želimo 
približati osnovne pojme s področja osebnih financ, bančništva in investiranja. MKL se je vključila v 
pilotski projekt finančnega opismenjevanja mladih, ki ga s pomočjo zunanjih finančnih strokovnjakov 
razvija in pripravlja časopisna hiša Finance - v prvi polovici leta 2014 so bila izvedena osnovna 
usposabljanja učiteljev, z jesenjo 2014 pa so se prvi tečaji za mlade uporabnike pričeli v nekaterih 
testnih osnovnih in srednjih šolah. V podporo pri izvedbi izobraževanj bodo služili tudi priročniki in 
navodila v elektronski obliki, ki so jih namensko pripravile druge inštitucije in agencije s finančnega 
področja (Banka Slovenije, Ministrstvo za finance RS, Zveza potrošnikov Slovenije in drugi). Določena 
gradiva nameravamo razviti tudi sami v okviru strokovnih služb knjižnice. 
Doseženi cilji 
V letu 2014 je bilo pridobljeno izobraževalno in informativno gradivo za podporo finančnemu 
opismenjevanju; sklenjen je bil dogovor s časopisno hišo Finance za vključitev MKL v projekt 
»Finančno opismenjevanje mladih v osnovnih in srednjih šolah«; udeležba predstavnika knjižnice na 
predstavitvah vsebinskih sklopov, ki so si jih zamislili pri časopisni hiši Finance in revije Moj denar; 
postavljen je bil vsebinski okvir usposabljanj mladih, ki bi bil primeren za splošne knjižnice; v MKL smo 
vsebinske sklope v jeseni 2014 pričeli pripravljati v obliki e-učilnice. 
 
 
Projekti za družine: 
 
23. Knjižnica Savsko naselje v novi podobi se predstavi: Babi povej nam pravljico 
Poročilo o izvajanju projekta : 
Zaradi prenove stavbe je bila knjižnica več kot eno leto zaprta. V tem času smo pripravili koncept 
delovanja in uporabe prenovljenih prostorov, povezali smo se z lokalnim okoljem: vrtci, osnovno šolo, 
Četrtno skupnostjo, ŠENT-om, Kulturnim društvom Prostorož in drugimi. Skupaj smo pripravili 
otvoritev knjižnice ter s tem pričeli z rednim sodelovanjem. Sedanje in potencialne uporabnike smo k 
obisku otvoritve in nato k rednemu obisku knjižnice vabili s plakati, letaki ter z vabili. Na dan otvoritve 
smo letake raznašali po celotnem naselju s promocijskim kolesom MKL. Objave o otvoritvi so bile v 
lokalnih glasilih Naš Bežigrad in Savčan. Knjižnico smo promovirali preko spletne strani MKL 
ter  Facebooka. Prireditve ob otvoritvi smo zasnovali v skladu s konceptom knjižnice – 
medgeneracijskim sodelovanjem, ter uporabnikom napovedali nadaljnje redne dejavnosti, ki bodo 
potekale v prenovljenih prostorih. 
Doseženi cilji: 
Povezali smo se z lokalnim okoljem in ustanovami, ki v njem delujejo; okolje smo opozorili na knjižnico 
in dejavnosti, ki potekajo v njej; povečal se je vpis novih članov, obisk na urah pravljic, obisk novih 
dejavnosti v knjižnici je velik; prenovljena knjižnica tako opravlja svoje osnovno poslanstvo – izposojo 
knjižničnega gradiva, hkrati pa se vedno bolj spreminja tudi v prostor izobraževanja in druženja. 
 
24. 25 let Igroteke MKL – Igraj se z nami! 
Poročilo o izvajanju projekta : 
V letu 2014 smo ob 25 letnici Igroteko celo leto intenzivno promovirali. 27.05. je v Knjižnici dr. France 
Škerl potekal Popoldan z igroteko. Pripravili smo nov sklop dejavnosti za otroke, ki potekajo enkrat 
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tedensko ob torkih. V sklop smo uvrstili: igralno urico Pridi se igrat!, ustvarjalno delavnico Izdelaj svojo 
igračo ter cikel delavnic Od pravljice do lutke, kjer so otroci vsak mesec izdelovali drugi tip lutke in 
imeli ob zaključku delavnice lutkovno predstavo. V Knjižnici Bežigrad smo igroteko predstavili s 
šesttedensko razstavo v avli. Igroteko smo promovirali na prireditvah MKL (Dan MKL, Popoldan s 
Knjižnico Črnuče, otvoritev Knjižnice Savsko naselje, prireditve bibliobusa in podobno). Uporabnikom 
smo pripravili letak, zgibanke (družabne igre, didaktične igrače, senzorične igrače, miselne igre). Nove 
igrače redno predstavljamo na spletni strani MKL v rubriki Priporočamo. Z igroteko smo seznanili vse 
dijake drugega letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, smer Vzgojitelj predšolskih 
otrok. Projekt smo zaključili 14.01.2015 s predstavitvijo Igroteke na Strokovni sredi – Neknjižno 
gradivo I. IGRAČE s prispevkom Igroteka v MKL. 
Doseženi cilji: 
Razvili smo nove dejavnosti za otroke v povezavi z igroteko in igračo. Pripravili smo nova gradiva za 
promocijo Igroteke in jo redno promovirali tako na prireditvah kot na spletu. 
 
25. Iz malega raste veliko 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2014, ki je bilo s strani OZN razglašeno za mednarodno leto kmečke družine, smo v območni 
enoti Knjižnica Jožeta Mazovca poseben projekt namenili spodbujanju družinskega vrtnarjenja, 
zdravega in koristnega skupnega preživljanja prostega časa, informiranju o preživetju v naravi, 
ozaveščanju o ekološkem obnašanju ter ohranitvi slovenskih semen ter vzgoji za sodelovanje, 
solidarnost in izmenjavo dobrin. V sklopu projekta je bilo v šestih knjižnicah izvedenih pet strokovnih 
predavanj za odrasle, šest razstav knjižničnega gradiva, pet umetniških razstav, enajst delavnic za 
otroke in starše ter dve delavnici za varovance Zavoda Janeza Levca.  
Doseženi cilji:  
Zaradi aktualnosti teme so bile prireditve dobro obiskane; dobro smo sodelovali z Društvom Gumb, ki 
je v Zalogu izvedlo tudi delavnice nabiranja rastlin v naravi; promovirali smo sicer manj poudarjene 
naravoslovne vsebine.  
 
26. Filmobus v znamenju Emone 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Tematsko smo se s projektom priključili ostalim kulturnim dogodkom MOL na temo Emone 2000. 
Povezali smo se z Mestnim muzejem Ljubljana in v dveh dneh, kolikor je trajal projekt, skupaj izvedli 
otroško delavnico mozaikov. Zaposleni iz MKL smo izvedli še delavnice lončarjenja, predstavili 
rimskega vojščaka, otroško in mladinsko literaturo s tematiko Starega Rima ter zavrteli mladinsko 
serijo Ribič Pepe - Stari Rim in Emona. V času trajanja Filmobusa smo obiskovalcem (staršem in 
otrokom) predstavili delovanje Potujoče knjižnice in izposojali gradivo. 
Doseženi cilji: 
Filmobus smo časovno približali predšolskim otrokom in osnovnošolcem nižje stopnje, saj smo 
prilagodili ure izvajanja projekta (iz pozno popoldanskega/večernega na zgodnji popoldanski termin), 
kar se je izkazalo za uspešno, saj so bile delavnice odlično obiskane. S promocijskimi brošurami in 
letaki MKL smo šolske otroke spodbudili k vpisu v knjižnico, starše pa k obiskovanju ostalih kulturnih 
prireditev, ki jih organizira MKL. S prireditvijo, ki poteka konec avgusta, smo obogatili del mestne 
kulturne ponudbe pred začetkom novega šolskega leta. 
 
27. Turizem na Borzi znanja 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt z delovnim naslovom Turizem na Borzi znanja smo realizirali kot enodnevno predstavitev z 
naslovom »Domače in tuje na Borzi znanja«. Na dogodku smo predstavili ponudbo znanj s področja 
turizma in kmetijstva. V ospredju je bilo spodbujanje medkulturne dimenzije, saj smo na eni strani 
predstavili znanja članov Borze znanja, ki prihajajo iz tujine, na drugi strani pa nekatere vidike 
slovenskega turizma. Tako smo predstavili afriške dežele, njihovo kulturo, običaje in druge značilnosti. 
S poudarkom na kulturni dediščini je bil izpostavljen tudi turizem v Sloveniji, pri čemer so člani BZ 
podali svoje izkušnje in znanja o slovenskih hribih, smučarski in pohodni opremi iz preteklosti, 
tradicionalni peki peciva in trajnostnem turizmu v okviru slovenskega podeželja. Dogodka se je 
udeležilo 60 udeležencev. 
Doseženi cilji:  
Promocija znanj s področja turizma in kmetijstva; promocija Borze znanja.  
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28. Kulturna dediščina za družine 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2014 smo izdali brošuro »Ljubljana v prvi svetovni vojni«, ki jo je pripravil sodelavec iz 
Slovanske knjižnice. Drugo brošuro smo zaradi obveznosti avtorice pri pridobivanju licence prestavili v 
leto 2015 (predvidena vsebina otroške igre v Emoni) 
Izvedli smo dve promociji projekta: s predstavitvijo v okviru referata »Domoznansko delo za mlade in 
družine v MKL« v Karlovcu oktobra 2014 ter v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine s 
predstavitvijo za šolske knjižničarje v SLK 
Prireditve v mreži MKL so bile izvedene enkrat v Knjižnici Jožeta Mazovca in enkrat v okviru razstave 
o Jerneju Kopitarju v knjižnici Vodice. 
Doseženi cilji: 
- Seznanjanje otrok s kulturno dediščino, dvig splošne in bralne kulture pri otrocih ter krepitev 

medgeneracijskega povezovanja. 
- Promocija domoznanskih vsebin v širši mreži MKL in aktivno vključevanje občin pogodbenih 

partneric. 
 
 
Projekti za odrasle: 
 
29. Mesto bere ... mesto gleda 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Mesto bere je projekt na področju spodbujanja bralne kulture za odrasle, ki se izvaja v mreži knjižnic 
MKL. V ospredju programa v tretji sezoni sta bila knjiga in film, s čimer smo se pridružili projektu 2Leto 
kina« mestnega kina Kinodvor. Projekt smo začeli 3. decembra 2013, trajal je do 3. maja 2014 in ga 
zaključili ob Dnevu MKL 13. junija 2014. V projektu je sodelovalo 155 bralcev, uspešno jih je branje 
zaključilo 147. Bralci, ki niso sodelovali v projektu, so si knjige s seznama v času trajanja projekta 
izposodili ali podaljšali skoraj 10.000 krat, kar je štirikrat več kot sicer znaša povprečna izposoja istega 
gradiva.  
Doseženi cilji: 
Zadovoljivo izveden projekt, promocija kakovostnega branja, cikel bralnih projektov trajnega značaja; 
povečanje izposoje kakovostnega gradiva; aktualizacija posameznih literatur in književnosti. 
 
30. Znani BEREjo in priPOROČAjo 
Poročilo o izvajanju projekta : 
V letu 2014 smo uspešno nadaljevali projekt ZNANI BEREJO IN PRIPOROČAJO. »Znani BEREjo in 
priPOROČAjo« je projekt MKL Knjižnice Bežigrad, namenjen promociji knjižničnega gradiva in 
spodbujanju bralne kulture. Projekt je pripravljen po vzoru priporočilnih seznamov branja, ki  jih 
oblikujejo znani Slovenke in Slovenci. Ker opažamo, da odrasli radi segajo po knjigah s priporočilnih 
seznamov, smo se odločili, da sezname obogatimo s sugestijami naključno izbranih znanih Slovencev 
in Slovenk. Preko družbene spletne strani Facebook (Facebook MKL Knjižnica Bežigrad) smo se 
obrnili na znane Slovence in Slovenke ter jih zaprosili za seznam 10-ih naslovov knjig, ki so se jih med 
branjem pozitivno dotaknile in bi jih priporočili naprej v branje. V letu 2014 smo izdelali osem takih 
priporočilnih seznamov. V letu 2014 so z nami sodelovali: Miroslav Akrapovič, Slavko Bobovnik, Rok 
Grilec, Dušan Šarotar, Janja Vidmar, Tajda Lekše, Draga Potočnjak in Patricija Maličev. Projekt v letu 
2015 prehaja med redne dejavnosti MKL. 
Doseženi cilji: 
Izvajanje projekta s področja bralne kulture za odrasle, ki aktivira izposojo raznovrstnega znanega in 
manj znanega gradiva; v promocijo branja smo s projektom vključili znane Slovence in Slovenke.  
 
31. Vinil za sladokusce 
Poročilo o izvajanju projekta : 
Projekt je bil zastavljen v letu 2013 z glavnima ciljema: oživiti zbirko gramofonskih plošč Knjižnice 
Bežigrad ter privabiti avdiofile in predstaviti mladim  tehnologijo, ki se vrača. V Knjižnici Bežigrad smo 
uredili prostor za poslušanje gramofonskih plošč z omaro za hranjenje gramofonskih plošč, 
gramofonom, dvosedom in enosedom. Zbirko plošč smo poimenovali Platoteka. Na voljo za 
poslušanje je trenutno 218 enot gramofonskih plošč, ki so bibliografsko obdelane. Zbirka se bo še 
nadgrajevala, tako s starejšimi kvalitetnimi posnetki, kot z novostmi. Za promocijo smo pripravili logotip 
Platoteke, letake, zgibanko, navodila za uporabo gramofona. Na novo zbirko opozarjamo z razstavo 
na stopnišču, ter obvestili na spletu ter družabnih omrežjih. Uporabo zbirke bomo redno spremljali in 
možnosti uporabe nadgrajevali. Platoteko predstavljamo tudi dijakom v projektu Rastem s knjigo. 
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Doseženi cilji: 
Zbirko smo pripravili za uporabo v na novo urejenem prostoru; pripravili smo promocijska gradiva in 
otvoritev Platoteke.  
 
32. Svet med nami – Teden indijske kulture v MKL  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V projektu Svet med nami v MKL vsako leto izvedemo teden prireditvenih in izobraževalnih dogodkov, 
posvečenih kulturi posameznih držav. V preteklih letih smo gostili Grčijo, Japonsko in Španijo, v letu 
2014 pa smo v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Indije ter Ministrstvom za kulturo Republike 
Indije predstavili bogat predstavitveni teden indijske kulture. V tedenskem ciklusu dogodkov smo 
predstavili različne tematske razstave, strokovna predavanja, ustvarjalne delavnice, jezikovni tečaj, 
projekcije igranih in dokumentarnih filmov, izvedli okroglo mizo in tudi različne dogodke za otroke. Še 
posebej smo izpostavili literarne dogodke ter na knjižnih razstavah predstavili indijske avtorje ter 
promovirali strokovno literaturo in tudi neknjižno gradivo o Indiji, ki ga imamo v svojih zbirkah. Pri 
organizaciji dogodkov smo sodelovali še s Fakulteto za družbene vede, Filozofsko fakulteto ter 
Društvom slovensko-indijskega prijateljstva. Na otvoritvenem dogodku tedna indijske kulture smo 
pripravili tudi zanimiv koncert klasične indijske glasbe ter predstavili del bogate tradicije indijskega 
plesa in kulinarike.  
Doseženi cilji:  
- Obširna in bogata predstavitev kulture Indije.  
- Široko sodelovanje z Veleposlaništvom Republike Indije, Ministrstvom za kulturo Republike Indije, 

različnimi fakultetami in društvi.  
- Kulturno zbliževanje in sodelovanje ter premagovanje kulturnih razlik in predsodkov. 
- Promocija našega gradiva v tujih jezikih in tudi prireditvene ter izobraževalne dejavnosti MKL, ki je 

namenjena drugim narodom, tujcem živečim v Sloveniji, manjšinam, itd. 
 
33. Misija: diplomska naloga 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Izobraževalni program je sestavljen iz več vsebinsko zaključenih delavnic, celoten niz delavnic pa 
obsega tematike, s katerimi se posameznik sreča od začetka do zaključka priprave diplomske naloge. 
Program je rezultat sodelovanja med CVŽU in SRO. Od skupno 22 izvedenih delavnic, so jih 19 izvedli 
zaposleni v MKL. V letu 2014 se je zaključilo izvajanje programa v okviru projekta Javnega razpisa za 
programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014. Program smo prijavili za 
nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2014 in ga junija predstavili 
na zaključnem srečanju partnerjev projekta. V 2015 bomo izvajanje delavnic vključili v redno dejavnost 
CVŽU. 
Doseženi cilji: 
Izvedli smo dve ponovitvi cikla 11 delavnic, v skupnem obsegu 100 andragoških ur, s skupno 33 
udeleženci. 
 
34. Lady cafe 
Poročilo o izvajanju projekta: 
S sodelujočimi organizacijami iz sedmih evropskih držav smo izmenjali primere dobrih praks. Izpeljali 
smo različne izobraževalne delavnice iz treh vsebinskih kategorij: služba in delo, prosti čas ter za lažji 
vsakdan. V letu 2014 se je sedmih izobraževalnih dogodkov v skupnem trajanju 20 ur, udeležilo 116 
udeležencev. Udeležili smo se srečanj partnerjev v Latviji in Španiji. Tako smo izpeljali štiri mobilnosti 
zaposlenih in dve mobilnosti udeleženk v izobraževanju. Objavljali smo novice na spletni strani 
projekta, projekt smo predstavili v e-novičkah Andragoškega centra Slovenije. Sodelovali smo pri 
pripravi priročnika s primeri dobrih praks. Izdelali smo zaključno poročilo projekta, ki ga je nacionalna 
agencija s certifikatom potrdila, in tako smo projekt uradno zaključili. 
Doseženi cilji: 
Razvijanje mednarodnega sodelovanja, promocija dejavnosti MKL v tujini in širjenje primerov dobrih 
praks iz MKL; izdelava priročnika s primeri dobrih praks; pridobitev dodatnih finančnih sredstev.  
 
35. LinkINjob: job-hunting with help of librarians 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekt poteka v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2, Strateška partnerstva v izobraževanju 
odraslih (september 2014 – avgust 2016). MKL prvič kot koordinator upravlja mednarodni projekt, v 
katerem sodeluje še šest partnerjev, splošnih knjižnic: Regionalna narodna biblioteka “Petko Rachev 
Slaveikov”, Veliko Tarnovo (Bolgarija), Monaghan County Library Service, Clones (Irska), Biblioteca 
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Judeţeană „George Bariţiu”, Braşov (Romunija), Volkshochschule-Stadtbibliothek Linz, Linz (Avstrija), 
Vantaan Kaupunki, Vantaa (Finska) in Kauno Apskrities viesoji Biblioteka, Kaunas (Litva). Projekt je 
razdeljen na dva dela: oblikovanje izobraževalnega modula za knjižničarje, ki bodo delali z 
brezposelnimi (petdnevni izobraževalni tečaj v Linzu) in priprava E-priročnika z izobraževalnimi 
aktivnostmi na področju neformalnega izobraževanja za brezposelne (28 aktivnosti za 280 
udeležencev / brezposelnih, vsaj sedem jih temelji na IKT). V letu 2014 so bili pripravljeni ključni 
dokumenti (partnerske pogodbe, razrez sredstev med partnerji, gantogram, orodje za vodenje 
projekta), podporni dokumenti (časovnice, diseminacijska tabela, certifikat), celostna podoba projekta 
(logotip) in spletna stran projekta (http://www.linkinjob.eu/). Od 20. do 23.11. je potekalo prvo 
partnersko srečanje v Braşovu (Romunija). 
Doseženi cilji: 
Priprava vseh dokumentov; organizacija prvega partnerskega srečanja; razdelitev nalog med partnerji 
v projektu; priprava spletne strani projekta; vzpostavljena komunikacija z Nacionalno agencijo 
(Cmepius). 
 
36. Parada učenja Ljubljana 2014 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Parade učenja so izobraževalno-kulturni dogodki na javnem mestu, ki potekajo v okviru Tedna 
vseživljenjskega po celotni Sloveniji. Parada učenja Ljubljana je bila 17.05.2014 na Prešernovem trgu. 
Na njej se je s  predstavitvami na stojnicah, odrskimi nastopi in delavnicami predstavilo skupno 50 
različnih izobraževalnih, kulturnih in drugih ustanov, društev in posameznikov iz Ljubljane in okolice. 
Udeleženci so se lahko preizkusili na različnih izobraževalnih in ustvarjalnih delavnicah, si ogledali 
glasbene in plesne nastope, se preizkusili v ritmični gimnastiki in dobili najrazličnejše informacije o 
izobraževanju in učenju. Dogodka se je udeležilo približno 2.500 udeležencev. MKL je v sodelovanju z 
Andragoškim centrom Slovenije nastopala v vlogi organizatorja in koordinatorja dogodka. Dogodek je 
potekal v okviru projekta »Implementacija prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 
2012–2014 v Sloveniji«. 
Doseženi cilji:  
Promocija vseživljenjskega učenja in MKL kot ponudnice izobraževanja odraslih. 
 
37. Ženska, družina, podeželje  
Poročilo o izvajanju projekta: 
Borza znanja je pozornost ženskam, njihovemu izobraževanju, ustvarjanju in ekonomski neodvisnosti 
namenila na dogodku Eko dan, 23.04. Dogodek smo vključili v projekt Lady cafe in ga kot primer 
dobre prakse predstavili v priročniku projekta. Ženske so predstavile svoja znanja v obliki razstav in 
delavnic, hkrati pa lahko sodelovale kot udeleženke delavnic. Na delavnicah so spoznale postopek 
izdelovanja balzama za ustnice, priprave zdravih namazov iz zelenjave, skute, sira in smetane, 
izdelovanja eko nakita iz organskih materialov, izdelovanja dišečih vrečk, pripravo zdravilnih rastlin in 
dobile veliko informacij o zeliščarstvu. Dejavnosti se je udeležilo 80 udeleženk. 
Doseženi cilji:  
Promocija znanj s področja ekologije; promocija Borze znanja in projekta Lady cafe. 
 
38. Dan jezikov 
Poročilo o izvajanju projekta:  
Ob dnevu jezikov, 25.09., smo promovirali (samostojno) učenje tujih jezikov in širšo javnost seznanili s 
ponudbo jezikovnih izobraževanj v MKL in hkrati vabili obiskovalce k udeležbi na jezikovnih 
izobraževanjih MKL. Prvi del dogodka so predstavljale krajše delavnice tujih jezikov, v drugem delu pa 
smo pripravili priložnostno multimedijsko razstavo v medijski sobi Mediateke v Knjižnici Otona 
Župančiča, ki smo jo vsebinsko povezali z dogodkom Dan jezikov 2013. Odziv uporabnikov na 
jezikovna izobraževanja v MKL je presegel povpraševanje, odziv uporabnikov za udeležbo na krajših 
izobraževanjih pa je bil slabši kot v letu 2013. 
Doseženi cilji:  
Promocija jezikovnih izobraževanj v MKL; promocija samostojnega učenja in Središča za samostojno 
učenje. 
 
39. »Ljubljana med nostalgijo in sanjami« (2014) tretji letnik 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Kakor do sedaj smo projekt tudi v letu 2014 prijavili na javni razpis MOL za sofinanciranje 
znanstvenega tiska. V februarju smo pripravili fazni in vsebinski načet obeh številk, ki prinašata 
prispevke o Kolodvorski ulici z navezavo na Kinodvor in zgodovino ljubljanskih kinematografov, 
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prispevek o založniku Schwentnerju in bogati zbirki njegovih izdaj, ki jo večinoma hrani tudi SLK ter 
osvetlitev treh znanih točk ljubljanske kulturne dediščine: Cukrarne, Kolizeja ter Urbančeve palače 
»Centromerkurja«. Do konca maja sta urednika opravila uredniško delo, sledilo je lektoriranje ter 
oblikovanje in postavitev domoznanske revije. Oktobra sta obe številki izšli, novembra smo na MOL 
oddali finančno poročilo o projektu, prodaja LMNS poteka v vseh OE MKL. 
Doseženi cilji: 
- Doseganje širokega kroga uporabnikov z vsebinami iz knjižničnega gradiva o lokalni kulturni 

dediščini. Številke prvih dveh letnikov so že pošle. 
- Aktivacija domoznanskega knjižničnega gradiva, promocija razstav. 
- Promocija domoznanske dejavnosti Centra za domoznanstvo MKL in razvijanje »blagovne 

znamke« Ljubljanske zgodbe iz SLK. 

40. Album Ljubljane 
Poročilo o izvajanju projekta 
V SLK smo za ta projekt pripravili v začetku leta 2014 kratko uvodno besedilo (kot pojasnilo 
uporabnikom k pasici, ki bo predstavljala Album Ljubljane kot vstopno točko za Album Slovenije (portal 
Kamra) na spletni strani MKL. Na dogodku »Dan spominov« smo promovirali tako Album Slovenije kot 
tudi napovedali Album Ljubljane kot »user generated content«, ki ga bodo uporabniki v bodoče lahko 
poiskali na spletni strani MKL, če bi želeli naknadno dodajati vsebine o Ljubljani v bodeči žici. 
Pasico je oblikovala oblikovalka MKL. 
Doseženi cilji: 
- Omogočanje aktivne udeležbe uporabnikov spletne strani MLK pri ohranjanju kulturne dediščine v 

obliki starih fotografij. 
- Promocija portala Kamra in spletne aplikacije Album Slovenije. 

41. »Izseljenski listi« 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Projekti digitalizacije nacionalne knjižnice, kakor tudi sodelujočih knjižnic in drugih partnerskih 
organizacij, so v preteklih letih zaobjeli večino najpomembnejših tiskov, ki jih hranimo v naših arhivih. 
Objavljeni so bili na namenskih portalih in predstavljajo pomemben vir znanja naše skupnosti. 
Narodna in univerzitetna knjižnica je v letu 2011 pričela projekt digitalizacije slovenskih  izseljenskih 
časnikov in časopisov, ki predstavljajo izvrsten pomnik časa in vir za poznavanje ljudi, zgodovinskih 
dejstev in družbenih gibanj slovenskih izseljencev. Žal se precej tiskov v arhivih nacionalne knjižnice ni 
ohranilo, zato vsi korpusi naslovov niso bili uspešno zaključeni. MKL, v okviru katere deluje tudi 
Slovanska knjižnica z bogatim domoznanskim fondom, želi dopolniti tovrstne vrzeli in tako poskrbeti za 
obogatitev vpogleda v zgodovino okolja, v katerem deluje, tokrat s strani rojakov izven naših meja.  
Doseženi cilji 
V letu 2014 (prva faza) je MKL z lastnimi sredstvi iz knjižničnega fonda Slovanske knjižnice izvedla 
dopolnilno digitalizacijo sledečih izseljenskih listov: Glas naroda, Glas svobode, Pravi Slovenec in 
Prosveta. V letu 2015 bomo izvedli digitalizacijo še preostalih dveh naslovov – Slovenskega lista in 
Amerikanskega Slovenca. 
 
42. Ljubljanica – rimska plovna pot 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Podlaga za digitalno zbirko je bila razstava »Podvodna dediščina v Sloveniji – Izbrane raziskave«.  
Gradivo smo že v začetku leta prejeli s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD), vendar se 
je kasneje izkazalo, da velikega dela ne moremo uporabiti zaradi nestrinjanja avtorja večine fotografij z 
brezplačno objavo na portalu Kamra. Prav tako še do danes nismo prejeli podpisanega dogovora o 
objavi s strani ZVKD. Težavo smo razrešili tako, da smo raziskavo ZVKD uporabili zgolj kot podlago 
oziroma vir za zbirko. Fotografij, katerih lastniki avtorskih pravic so, nismo uporabili. Namesto tega 
smo se po pomoč obrnili na Mestni muzej Ljubljana ter Narodni muzej Slovenije. Predvsem slednji je 
prispeval levji delež fotografij za digitalno zbirko. Dva zaposlena MKL sta pripravila prispevka na temo 
Ljubljanice v času Rimljanov pri nas, ki smo ju uporabili kot besedilo zbirke ter hkrati objavili v pdf 
obliki kot celovita prispevka.  
Doseženi cilji: 
Zbrano gradivo smo objavili na portalu Kamra v obliki digitalne zbirke. 
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Projekti za starejše: 

 
43. Nov sijaj starih knjig 
Poročilo o projektu:  
Na policah knjižnic ostaja mnogo kvalitetnega leposlovja, izdanega pred letom 1990, ki zaradi manjše 
izpostavljenosti na policah in manj privlačnega zunanjega videza ni pogosto izposojeno. Za ponovno 
aktiviranje tega gradiva smo poskrbeli zaposleni v vseh knjižnicah v mreži OE Knjižnica Jožeta 
Mazovca, in sicer s knjižnimi razstavami na bolj izpostavljenih mestih v knjižnicah. Tako smo pripravili 
razstave s pozornost zbujajočimi naslovi, kot so: Nisem lepa, sem pa dobra, Ne sodi knjige po 
platnicah, Brezčasnost poezije, Resnice ne zastarajo (aforizmi in pregovori), NostalgijaUK 
sodelovanju smo povabili tudi uporabnike, ki so predstavili svoje najljubše starejše leposlovje, bodisi s 
samostojno razstavo gradiva bodisi preko zapisa naslova na plakat v akciji Dobre knjige povezujejo, ki 
je bila organizirana ob Dnevu splošnih knjižnic. V Knjižnici Zadvor, v kateri je leposlovno gradivo 
pretežno novejše, je pol leta gostovala kolekcija starejšega leposlovja, ki smo ga oblikovali iz zbirk 
drugih krajevnih knjižnic po izboru zaposlenih. Pripravili smo skupno dvanajst razstav po priporočilih 
zaposlenih v knjižnici, ter dve razstavi s predlogi uporabnikov. 
Doseženi cilji:  
Promocija kvalitetnega starejšega leposlovja je pritegnila zlasti ciljno skupino, ki ji je bila namenjena – 
odrasli in starejši dolgoletni uporabniki; opaznejša predstavitev gradiva vedno povzroči tudi večje 
zanimanje zanj, ki se kaže v izposoji, pa tudi v komentarjih uporabnikov. 
 
44. Vam teče jezik? ure pripovedovanja zgodb za odrasle 
Poročilo o izvajanju projekta: 
V letu 2014 smo organizirali sedem večerov pripovedovanja zgodb za odrasle. Obisk se je gibal od 
treh do osmih udeležencev (skupno 35). Ura pripovedovanja zgodb za odrasle je potekala tako, da je 
uvodoma eno daljšo ali dve krajši zgodbi povedala moderatorka, sledilo je pripovedovanje 
udeležencev. Pripovedovanje je trajalo različno dolgo (od 5 do 20 minut), odvisno od teme in 
pripovedovalca. Večina pripovedovalcev si je želela tudi oceno svojega nastopa od ostalih 
udeležencev. Na koncu je sledila diskusija o tem, kako izboljšati način podajanja zgodb in o drugih s 
pripovedovanjem povezanih temah. 
Doseženi cilji:  
Odrasli so se preizkusili v pripovedovanju zgodb; se urili v javnem nastopanju in pripovedovanju; 
seznanjali so se z ustno kulturno dediščino evropskega prostora; se družili. 
 
45. Potokrog – odkrivajmo Slovenijo  
Poročilo o izvajanju projekta: 
V želji po poudarjanju in promociji naravne in kulturne dediščine Slovenije smo v mesecu aprilu 
pripravili ciklus devetih predavanj in razstav, ki so bili posvečeni odkrivanju skritih kotičkov naše 
domovine. Predavanja so bila predstavljena v širokem vsebinskem spektru od ekoloških tem 
(mednarodni projekt SLOwolf) do zgodovinskih, geografskih, bioloških in drugih tem. Predavanja so 
poudarjala pomen poznavanja in odkrivanja, drobnih, pogosto prezrtih kotičkov Slovenije, do katerih 
ima dostop tudi starejša generacija ter poudarjanje, da so potovanja in izleti lahko pomemben del 
človekovega življenja tudi v tretjem življenjskem obdobju. V pripravi programa predavanj in pogovornih 
večerov smo sodelovali s Planinsko zvezo Slovenije, z revijami National Geographic Slovenija, Gea, 
Planinski vestnik, številnimi društvi, fotografi, poznavalci, biologi in publicisti.    
Doseženi cilji:  
- Poudariti pomen slovenske kulturne in naravne dediščine ter ozaveščanje o pomembnosti njunega 

varovanja. 
- Opozoriti na pogosto prezrte naravne in kulturne znamenitosti Slovenije ter krepitev sodelovanja z 

drugimi kulturnimi ustanovami, zavodi, društvi.  
- Promocija aktivnega in ustvarjalnega življenja starejše generacije. 
 
46. Dan spominov »Ljubljana v bodeči žici« (2. svetovna vojna), 12. maj 2014 
Poročilo o izvajanju projekta: 
Izvedbo projekta smo v letu 2014 navezali na tradicionalni ljubljanski pohod ob žici, na katerem smo 
izvajali promocijo »Dneva spominov2 v MKL. Izvedli smo okrepljeno medijsko promocijo. Povezali smo 
se z društvom Zeleni prstan, njegova predsednica Ana Nuša Kerševan, nekdanja županja Ljubljane, 
se je Dneva spominov tudi aktivno udeležila. Dodatni informatorji so bili še humorist in prebivalec v 
okupirani Ljubljani Slavko Krušnik, strokovnjak za fortifikacije in avtor knjige na to temo Aleksander 
Potočnik. Kot zgodovinar je z nami sodeloval muzealec Blaž Vurnik iz MGML 



77 
 

Delovna ekipa je štela enajst knjižničarjev MKL (od tega pet iz Slovanske knjižnice) ter tri knjižničarke 
iz drugih slovenskih knjižnic (Logatec, Domžale in Žalec). Na dogodku smo pridobili dokumente, 
predmete in pričevanja ter družinske zgodbe ljubljanskih meščanov, ki sicer niso zajeti v uradne 
dokumente in publikacije, služijo pa kot pomemben del kulturne dediščine, ki se sicer pogosto za 
vedno izgubi. 
Doseženi cilji: 
- Obiskalo nas je 17 Ljubljančanov, zbrali smo 16 ustreznih zgodb ter 70 predmetov / fotografij, ter 

izvedli 181 skenov. Vseeno so bili številčni rezultati slabši od pričakovanih oz. tistih iz leta 2013, 
razlog je tudi v pomanjkanju fotografij iz časa med drugo svetovno vojno med občani Ljubljane. 

- Pridobljena gradiva so objavljena na portalu Kamra. 

- Promocija domoznanstva kot ene od posebnih dejavnosti MKL z objavami v medijih in prispevek k 
dvigu ozaveščenosti o pomenu premične in nematerialne kulturne dediščine. 

 
 

5.7 Sodelovanje in promocija 
 
Uresničevanje letnih ciljev na področju sodelovanja in promocije 
- MKL je sodelovala z ustanoviteljem MOL in občinami pogodbenimi partnericam pri zagotavljanju 

optimalnega delovanja knjižnic, pri posredovanju domoznanskega gradiva in organizaciji skupnih 
prireditev. 

- MKL je sodelovala z vrtci in šolami pri promociji branja, povezovala se je s kulturnimi ustanovami 
pri pripravi vsebin za regijski domoznanski portal Kamra. 

- Vzpostavljena je nova oblika sodelovanja in partnerstva z nevladnimi organizacijami (Kiberpipa). 
- V letu 2013 beležimo 9 prijav na nacionalne in mednarodne razpise; prek projektov knjižnica 

vstopa v različna partnerstva, in sicer tako, da v že obstoječa partnerstva vključuje svoje vrednote 
in poslanstvo ali pa da sama sistematično gradi nova partnerstva. Povečuje se število zaposlenih, 
ki sodelujejo v slovenskih in mednarodnih projektih. 

- Za bolj učinkovito vzpostavljanje partnerstev smo oblikovali smernice »Skupaj smo uspešni«. 
- Promocija knjižnice prek medijev je bila v letu 2014 zelo uspešna (264 objav in prispevkov, 253 

objav in prispevkov v letu 2013). Potencialne uporabnike smo v knjižnico privabljali s številnimi 
odmevnimi prireditvami, za posredovanje informacij in komunikacijo z uporabniki uporabljamo  
spletno stran.  

- Uvedli smo možnost obveščanja o dogodkih po elektronski pošti prek e-napovednika, kjer si 
uporabniki sami izberejo vrsto in kraj dogodkov, ki jih zanimajo. 

- Uvedli smo nove oblike promocije knjižnice med prebivalci Ljubljane (Knjižnica v mestu – posebej 
oblikovano kolo). 

- Uspešno komunikaciramo in sodelujemo z uporabniki prek družbenih omrežij. 
- Prek komunikacijskega načrta za novo Knjižnico Zalog smo vključili lokalne prebivalce v 

prostorsko načrtovanje  in oblikovanje dejavnosti knjižnice. 
- Prek mednarodnega posveta Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic 

smo odprli knjižnico v širšo strokovno javnost. 
- Oblikovana so bila številna promocijska gradiva za različne dejavnosti knjižnice, prireditve, 

predstavitve in mednarodne projekte (oblikovalka MKL). 
- Izdaja katalogov, priročnikov, domoznanske serijske publikacije in razvoj blagovnih znamk MKL.  
- Za različne projekte je MKL načrtno pridobivala sponzorje. 
- Organizirano smo obveščali medije – izvajanje aktivnosti na podlagi letnega načrta promocije 

2014. 
 

Kazalnik 2013 2014 
Število skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti 68 81 
Število posebnih marketinških akcij 8 9 

 
Komentar k rezultatom kazalnikov v letih 2013 in 2014: 
MKL uspešno prek sodelovanja z drugimi deležniki v lokalnem okolju povečuje svojo prepoznavnost v 
Ljubljani in okoliških občinah. Večje število skupnih projektov, dogodkov in dejavnosti v letu 2014 je 
posledica bolj poglobljenega in organiziranega sodelovanja, pa tudi vedno bolj odmevnih posebnih 
marketinških akcij. 
 



78 
 

Sodelovanje  
 
Sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni  
Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2014 vzpostavila različne oblike sodelovanja s 610 organizacijami, 
podjetji, združenji, društvi in posamezniki (577 v letu 2013). Podroben pregled sodelovanja 
posameznih knjižnic, služb in centrov je podan v PRILOGI 17): 
- Sodelovanje s Centrom za razvoj knjižničarstva pri NUK, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport in JAK, s knjižnicami v Ljubljani in drugod po Sloveniji, z 
Združenjem SK Slovenije, DBL, ZBDS, Sekcijami pri ZBDS in Bralnim društvom Slovenije, 
Pedagoško in Filozofsko fakulteto (Oddelkom za biblikotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo ). 

- Strokovno sodelovanje s šolskimi knjižničarji, kot tudi z ostalimi v knjižničnem informacijskem  
sistemu v Sloveniji. S šolskimi knjižnicami in šolami ter splošnimi knjižnicami sodelujemo še 
posebej v sklopu strokovnih izobraževanj Strokovne srede, Slovenskega knjižnično-muzejskega 
MEGA kviza in projekta Rastem s knjigo. 

- Sodelovanje z vzojnoizobraževalnimi ustanovami: vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. 
- Sodelovanje s številnimi ustanovami, ki deluejo na prodročju kulture: muzeji, galerijami, glasbenimi 

ustanovami, arhivi, društvi.  
- Sodelovanje knjižnic in servisov (Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje) z 

različnimi subjekti na lokalni (CDI Univerzum, Glotta Nova, Cene Štupar) in nacionalni ravni (ACS), 
ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem odraslih.  

- Sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo za seniorje in sodelovanje z ustanovami, ki so namenjene 
ljudem s posebnimi potrebami. 

- Sodelovanje na različnih sejmih, festivalih, bazarjih: Sejem Informativa, Kulturni bazar, Festival za 
tretje življenjsko obdobje, Knjižni sejem, Festival Bobri,  

- Sodelovanje območnih enot in krajevnih knjižnic s četrtnimi skupnostmi MOL in z občinami 
ustanoviteljicami. 

- Sodelovanje krajevnih knjižnic z občinskimi kulturnimi, turističnimi in športnimi društvi ter 
sodelovanje na lokalnih prireditvah. 

 
Mednarodno sodelovanje  
- Izmenjava primerov dobre prakse z evropskimi splošnimi knjižnicami. 
- Povezovanje s tujimi predstavništvi v Sloveniji. 
- Sodelovanje v projektu Forum Naple (National Authorities on Public Libraries in Europe) v 

programu sestrskih knjižnic: Regijska knjižnica iz Kaunasa (Litva) in Regijska knjižnica iz Krakova 
(Poljska). 

- Sodelovanje s sedmimi partnerji v evropskem projektu Lady cafe (program Vseživljenjsko učenje, 
podprogram Grundtvig učna partnerstva): CEPA Son Canals, Palma (Španija), Regionalna 
narodna biblioteka “Petko Rachev Slaveikov”, Veliko Tarnovo (Bolgarija), Monaghan County 
Library Service, Clones (Irska), Comune di Ardore, Ardore (Italija), Naukšēnu novada pašvaldība, 
Nauksenu pagasts (Latvija), Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”, Braşov (Romunija), Günışığı 
Yaşlı Hizmet Merkezi, Kırıkkale (Turčija).  

- Sodelovanje s šestimi partnerji v evropskem projektu LinkINjob (Erasmus+ strateška partnerstva): 
Regionalna narodna biblioteka “Petko Rachev Slaveikov”, Veliko Tarnovo (Bolgarija), Monaghan 
County Library Service, Clones (Irska), „George Bariţiu”, Braşov (Romunija), Volkshochschule-
Stadtbibliothek Linz (Avstrija), Library and Information Services/ City of Vantaa (Finska) in Kauno 
apskrities viesoji biblioteka, Kaunas (Litva). 

- Slovanska knjižnica si izmenjuje gradivo s Slovansko knjižnico pri Nacionalni knjižnici v Pragi 
(Slovanska knihovna) tri do štirikrat na leto. 

- Sodelovanje z Ruskim centrom znanosti in kulture pri različnih aktivnostih (izobraževanje 
knjižničarke, gradivo v ruskem jeziku, prireditve). 

- Sodelovanje z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo (cikel ruskega filma). 
- Sodelovanje z Združenjem ruskih založnikov (ASKI) iz Moskve (obisk v Slovanski knjižnici in 

donacija ruskih knjig). 
- Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS) je slovenski predstavnik v mreži 

Euroguidance, ki povezuje različne sisteme poklicnega svetovanja v evropsko mrežo svetovalnih 
centrov. V okviru študijskega obiska Academia je NCIPS vključil v projekt tudi Borzo dela MKL, ki 
organizira vodeno predstavitev servisov MKL za tuje poklicne svetovalce.  
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- Sodelovanje s Shanghai City Library (letno daruje okoli 150 knjig.) V letu 2014 se je predstavnica 
MKL na povabilo organizatorjev udeležila mednarodne konference v Šanghaju in predstavila 
dejavnosti MKL. 

- Sodelovanje s knjižnico Luisenbad v Berlinu: predstavitev bibliopedagoškega programa za otroke 
v MKL v okviru Tedna slovenske otroške literature, ki ga je organiziralo Veleposlaništvo Slovenije 
v Berlinu v sodelovanju s festivalom Viva literatura in Knjižnico Luisenbad. 

- Sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in Hrvatskim centrom za dječju knjigu. 
- Sodelovanje z Učiteljskim fakultetom Sveučilištva v Zagrebu. 
- Sodelovanje z IBBY (Generalni sekretariat v Baslu) prek Slovenske sekcije IBBY (Pionirska – 

center za mladinsko književnost in knjižničarstvo tudi sodeluje skupaj s Slovensko sekcijo IBBY pri 
pripravi kandidatur slovenskih avtorjev s področja mladinske književnosti  za mednarodne 
nagrade: Andersenova nagrada, ALMA, Častna lista IBBY idr.). 

- Sodelovanje z IFLA in IBBY pri mednarodnem projektu „The World throught Picture Books”; 
predstavitev in oblikovanje zbirke 10 najbolj reprezentativnih slovenskih klasičnih slikanic. 

- Sodelovanje s Francosko in Japonsko nacionalno knjižnico pri mednarodnem projektu „The World 
throught Picture Books”; pošiljanje gradiva (10 izbranih slovenskih klasičnih slikanic) za 
mednarodno zbirko slikanic. 

- Sodelovanje z BNF Centre national de la literature pour la jeunesse La Joie par les livres, 
Clamart: posredovanje informacij s področja slovenske mladinske književnosti. 

- Sodelovanje z IJB München. 
- Sodelovanje z Univerzo v Celovcu, Inštitutom za slavistiko.  
- Obiski in ogledi knjižnic v mreži MKL s strani tujih knjižničarjev in strokovnjakov iz drugih področij: 

ameriška ambasada na Dunaju (3); Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost Karlove 
univerze iz Prage (2); predstavniki desetih nagrajenih knjižnic z vsega sveta v okviru PLIP - Public 
Libraries Inovative Projects in ki bazirajo na IKT (20); društvo bibliotekarjev iz Avstrije (20). 

- Sodelovanje v projektu Dublin Literary Award z vsakoletnim predlogom v angleščino prevedenega 
slovenskega romana za nagrado. 

- Mestna knjižnica Ljubljana je članica IFLA.  
 
Promocija knjižnice  
 
Cilj promocije knjižnice in njenih storitev je redno in sprotno obveščanje uporabnikov, partnerjev in 
širše zainteresirane javnosti o dejavnosti knjižnice ter večja prepoznavnost knjižnice v lokalnem in 
širšem okolju. 
 
Medijsko so bili najbolj izpostavljeni naslednji dogodki in prireditve: 2. april: praznovanje 
Mednarodnega dneva knjig za otroke, Posvet Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za 
potrebe knjižnic, 40. obletnica Potujoče knjižnice, Beremo s tačkami, otvoritev prenovljene Knjižnice 
Šentvid, podelitev nagrade in priznanj zlata hruška, razstave in dragoceno gradivo Slovanske knjižnice 
in drugo. 
 
V času od 1. januarja do 31. decembra 2014 smo zabeležili 264 tiskanih, radijskih in televizijskih 
prispevkov o MKL ter omogočili 15 snemanj v prostorih knjižnic. 
S plačljivi oglasi smo promovirali naslednje dogodke: 
- Mesto bere. Oglas na avtobusu LPP. Media Bus d.o.o. za obdobje od 08.02. - 01.05.2014 
- Dan zbiranja spominov. Ljubljana v bodeči žici. Radijski oglas – Radio Ekspres, za obdobje od 

14.04. - 12.05.2014 
- Emonci, pozdravljeni v knjižnici!. Tiskani oglas v posebni prilogi Dela Emona 2000, 26.04.2014. 
- Dan Mestne knjižnice Ljubljana. Zaključek bralnega projekta Mesto bere. Radijski oglas - Radio 

Ekspres, za obdobje od 04.-14.06.2014. 
- Mesto bere. Oglas na avtobusu LPP. Media Bus d.o.o. za obdobje od 03.12.2014 – 01.03.2015. 
 
Obveščanje o prireditvah in dejavnostih knjižnice 
 
Uporabnike smo redno obveščali o prireditvah, strokovnih novostih in dejavnostih na spletni strani 
knjižnice, s plakati, z zgibankami, z obvestili na blagajniških izpiskih, preko spletne storitve Moja 
knjižnica in preko družbenih omrežij Facebook terTwitter. 
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Napovednik prireditev ter različne letake smo s pomočjo DPG d.o.o. delili po lokalih, javnih zavodih ter 
društvih v ožjem središču Ljubljane. Na dogodke knjižnice smo z objavami opozarjali tudi na digitalnih 
zaslonih LPP.  
 
Obveščanje o prireditvah knjižnice poteka preko spletne strani mklj.si ter redno v vseh pomembnejših 
časnikih in internetnih medijih: Delo (Deloskop), Dnevnik (Scena), Nedelo, Eljubljana.si, 
napovednik.com, Rtvslo.si (prireditve.info), Airbeletrina.si, Planet siol.net, Senior.info, Svet in ljudje (v 
tiskani in spletni izdaji), Revija Horizont, Kam v Ljubljani, Kralji ulice, spletni strani barje.net, na Radio 
1 in Radio Orion. 
 
S članki in novostmi v knjižnici smo prisotni tudi v lokalnih občinskih glasilih ter na internetnih straneh 
občin: Ljubljana (Mestna občina Ljubljana), Mostiščar (občina Ig), Glasnik (občina Škofljica), Naš 
časopis (občina Vrhnika), Kopitarjev glas (občina Vodice), Trobla (občina Velike Lašče) in  Barjanski 
list (Brezovica). 
 
Dobro sodelujemo z revijo Bukla, v kateri imamo redno mesečno rubriko na temo mladinske literature 
in branja.  
 
 
Oblikovanje promocijskih gradiv 
 
Pripravili in izdelali smo naslednje publikacije in tiskovine: 
 
- Letno poročilo MKL 2014 
- Brošura Povsod v mestu, v slovenskem in angleškem jeziku 
- Zbornik posvetovanja Knjižnica - srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic 
- Zbornik ob 40-letnici Potujoče knjižnice v Ljubljani 
- Priročnik za branje kakovostnih knjig ?60:40? 
- Domoznanska revija Ljubljana med nostalgijo in sanjami – dve številki publikacije 
- Zbirka Kulturna dediščina za družine – brošura Ljubljana v prvi svetovni vojni 
- Zgibanka Zlate hruške 
- Brošura Teden indijske kulture 
 
Za sodelovanje v projektu Emona 2000 MOL smo pod sloganom Emonci, pozdravljeni v knjižnici! 
oblikovali in izdelali plakate, kazalke, oglas za posebno prilogo Dela in kaširan kipec Emonca.  
 
Dejavnost Ure pravljic smo nadgradili z oblikovanjem enotne grafične podobe za ure pravljic ter 
priznanj za otroke in magnetkov s podobo lisičke, s katerimi smo obdarovali najzvestejše obiskovalce 
pravljičnih uric. Za sodelovanje v projektu Ciciuhec smo za vrtčevske otroke izdelali medalje in 
magnetke. 
 
Oblikovali smo celostno podobo bralnega projekta Mesto bere s plakati, kazalkami, priponkami, z 
magnetki s citati ter majicami z napisom projekta. Prav tako smo za oglaševanje Mesta bere izdelali 
pasico za e-podpis, kaširan plakat za promocijo v knjigarni Konzorcij ter oglas na avtobusu LPP.  
 
V projektu Poletavci - poletni bralci smo otroke obdarili s priponkami, baloni ter majicami z napisom 
projekta. 
 
Projekt Dan zbiranja spominov: Ljubljana v bodeči žici smo obogatili s priponkami, kazalkami s tremi 
motivi in reklamnim panojem. 
 
Za 40. obletnico Potujoče knjižnice smo oblikovali zbornik, majice, magnetke, balone z ilustracijo 
bibliobusa za otroke ter štampiljko z motivom busa. 
 
Za predstavitev servisa Borza dela na mednarodnem knjižničarskem posvetu IFLA smo izdelali plakat, 
posebne USB kartice ter majice z napisom Job to the People. 
 
Za mednarodni projekt LinkINjob smo izdelali logotip projekta. 
 
Za projekt Platoteka – promocijo gramofonskih plošč smo izdelali plakat, logotip in vabilo na prireditev.  



81 
 

 
Pripravili smo novo kolekcijo plastičnih vrečk pod sloganom Povsod v mestu, papirnate vrečke za 
počitniško branje Maček v žaklju, kemične svinčnike z napisom MKL, kazalke z različnimi motivi 
(Beremo s tačkami, letni koledar 2015) vabila na različne prireditve in otvoritve ter elektronsko in 
tiskano novoletno voščilo. Prav tako smo oblikovali majice za fotografski natečaj Svetloba. 
 
Priloga 17: Pregled sodelovanja posameznih knjižnic, služb in centrov 
 

5.8 Sodelovanje zaposlenih v domačih in mednarodnih strokovnih telesih 
 
Matjaž Bizjak 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Barbara Cesar 
- podpredsednica Strokovnega sveta MKL 
- predsednica Stepišnikovega sklada pri ZBDS 
 
Tanja Curhalek 
- članica Izvršnega odbora DBL 
- sindikalna zaupnica SVIZ MKL  
 
Marisa Čebular 
- članica področne delovne skupine za film in avdiovizualno kulturo Zavoda RS za šolstvo 
- sindikalna zaupnica GLOSA MKL 
 
Marija Čeh 
- podpredsednica Sveta delavcev MKL 
 
Anja Frković Tršan 
- članica Častnega razsodišča DBL 
 
Jelka Gazvoda 
- predsednica Nadzornega odbora portala KAMRA 
- predsednica strokovnega sveta Osrednje knjižnice Celje 
- članica Upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic 
- članica sveta Javne agencije za knjigo RS 
 
Vanja Grabner 
- članica Strokovnega sveta MKL 
- članica Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
 
Aleš Klemen 
‐ član Nadzornega odbora DBL 
- član Komisije za digitalno knjižnico pri ZBDS 
- član Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj 
- predsednik Strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri MzK 
- član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
- član Uredniškega odbora revije Knjižnica  
 
Darja Lavrenčič Vrabec 
- članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga 
- članica strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture in namestnica 

predsednika  pri JAK (Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije) 

Mateja Ločniškar Fidler 
- članica Komisije za katalogizacijo pri NUK 
- članica Uredniškega odbora revije Šolska knjižnica 
- članica Skupine splošnih knjižnic za COBISS  v okviru Združenja splošnih knjižnic  
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Polona Maček 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Ida Mlakar 
- članica uredništva revije Ciciban in Cicido 
- članica žirije natečaja Evropa v šoli 
- članica upravnega odbora Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS 
 
Matjaž Mohar 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Marjana Moškrič 
- članica Društva slovenskih pisateljev 
- članica žirije za podelitev Desetnice, nagrade za najboljše mladinsko delo 
 
Lili Ozim 
- predsednica žirije natečaja Evropa v šoli 
 
Kristina Picco 
- koordinatorica projekta Rastem s knjigo v MKL  
- članica UO Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
- članica žirije nagrade Večernica 
- članica žirije za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 
 
Milena Pinter 
- članica Strokovnega sveta Mestne knjižnice Kranj 
 
Simona Prednik Plantev 
- članica Sveta delavcev MKL 
 
Jagoš Repanović 
- član Sveta delavcev MKL 
 
Simona Resman 
- članica Delovne skupine za pripravo koncepta kompetenčnih centrov pri NUK 
- članica Delovne skupine za interoperabilnost Digitalne agende na področju kulture pri MzK 
 
Veronika Rijavec Pobežin 
 - članica komisije za podelitev Čopovih priznanj, diplom in plaket 
 
Simona Šinko 
- članica uredniškega odbora revije Andragoška spoznanja 
 
Marijan Špoljar 
- član Skupščine izvajalcev Referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
- član Uredniškega sveta revije Knjižnica 
 
Slavica Vinčec 
- predsednica Sveta delavcev MKL 
 
Urban Vovk 
- predsednik Društva slovenskih literarnih kritikov 
- predsednik komisije za podelitev nagrade Veronika za najboljšo pesniško zbirko 
- predsednik strokovne komisije za literaturo na Prešernovem skladu pri Ministrstvu za kulturo 
- član strokovne komisije za mednarodno sodelovanje in promocijo pri Javni agenciji za knjigo RS 
- član komisije za izbor scenarijev pri Slovenskem filmskem centru 
 
Boris Zgonc 
- član Sveta delavcev MKL 
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Teja Zorko 
- članica Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
- predsednica Sveta MKL 
- članica Delovne skupine za pripravo strokovnih izhodišč in metodologije za popis serijskih publikacij 
in koordinacijo obdelave člankov po območjih OOK pri NUK 
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9. 
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Biblioterapija med splošno knjižnico, psihosocialnim delom in popularno kulturo. Zbornik prispevkov 8. 
in 9. strokovno srečanje z mednarodno udeležbo Knjižnica – igrišče znanja in zabave = Zbornik 
radova 8. i 9. Međunarodni stručni skup Knjižnica - središte znanja i zabave. Karlovac, Novo Mesto: 
Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 26–36. 
ŠPOLJAR, Marijan. Proaktivno zbiranje podatkov - primer Mestne knjižnice Ljubljana (MKL). 
Knjižničarske novice, 24 (3), 3–5. 
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Neobjavljeni referati in predstavitve 
GAZVODA, Jelka. Potreba po organiziranem priporočanju dobrega branja v splošnih knjižnicah 
/povzetek referata in predstavitev na konferenci/. Knjižnica, srce mesta : vrednotenje književnosti za 
potrebe knjižnic : enodnevno strokovno posvetovanje z okroglo mizo, Ljubljana, 21. maj 2014. 
KLEMEN, Aleš. Izzivi vpeljevanja e-knjig v splošne knjižnice. Konferenca COBISS 2014, Maribor, 19. 
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2014. 
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izobraževanje odraslih (2012–2014), Ljubljana, 23. 6. 2014. 
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City Library, Slovenia – JOB to the People. IFLA 2014 – Libraries, Citizens, Societies: Confuence for 
Knowledge, Lyon, 16.–22. 8. 2014. 
ŠPOLJAR, Marijan. Potreba po organiziranem priporočanju dobrega branja v splošnih knjižnicah: 
Evalvacija učinka promocije branja /predstavitev na konferenci/. Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje 
književnosti za potrebe knjižnic, Ljubljana, 21. maj 2014. 
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Ljubljana. Knjižnica – igrišče znanja in zabave: Na mladih svet stoji, Knjižnica Ivan Goran Kovačič, 
Karlovec, Hrvaška, 3. 10. 2014. 
 
Spremne besede, poglavja, bibliografije v monografiji 
ZORKO, Teja, ŠIPIČ, Maša. Osrednjeslovensko območje. V: Bibliografija serijskih publikacij po 
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prijateljev mladine Slovenije, 28–30. 
 
Uredniško delo 
CESAR, Barbara (ur.). Zbornik ob 40-letnici Potujoče knjižnice. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. 
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Informativna besedila v slovenski periodiki in druga izvedena besedila 
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aktivno v zrela leta. Ljubljana: Mladinski mediji, 15–16. 
LAVRENČIČ VRABEC, Darja. Ko odrastem, bom srečen! Bukla, 10 (100), 39. 
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ZORKO, Teja. Ljubljana med nostalgijo in sanjami - revija za domoznanske vsebine Mestne knjižnice 
Ljubljana. Bukla, 10 (97-98), 24. 
 
Objavljene publikacije 
60:40?: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014: pregled knjižne produkcije za mladino 
iz leta 2013. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
DUŠČAK, Katarina. Tjaž. El. knjiga. Ljubljana: Mestna Knjižnica. 
KULTURNA dediščina za družine – Ljubljana v času prve svetovne vojne: ob stoletnici začetka vojne 
1914-2014. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Ljubljana: Mestna knjižnica, 3 
(1). 
LJUBLJANA med nostalgijo in sanjami: revija za domoznanske vsebine. Ljubljana: Mestna knjižnica, 3 
(2). 
V zgodovini so skrite zgodbe - v zgodbah je skrita zgodovina: razširjena strokovna sreda, 16. april 
2014. Ljubljana: Mestna knjižnica. 
Manjka posvetovanje 
 

5.10 Knjižnica v medijih 
 
BRANJE IN LITERATURA: 
2014-01-00 Zakladi Zaloga.- Glasilo MOL Ljubljana, letnik XIX, št. 1, januar 2014, st. 26.  
2014-01-00 46. Govekarjev večer v knjižnici na Igu. Mostiščar, XX (2014) 1, str. 18. 
2014-01-00: Knjižne novosti Knjižnice Vodice, Obvestilo o Urah pravljic v knjižnici.- Kopitarjev glas, 
št. 1, januar 2014. 
2014-01-15 30 let od objave knjige o Kekcu (izjava Tone Obadič).- Kanal A, Svet ob 18.00 
2014-02-00 47. Govekarjev večer v knjižnici na Igu. Mostiščar, XX (2014) 2, str. 13 
2014-03-00 Knjižne novosti Knjižnice Vodice, obvestilo o svetovanju GURS, vabilo na potopis Vzpon 
na Elbrus. – Kopitarjev glas, št. 2, marec 2014. 
2014-03-00 48. Govekarjev večer v knjižnici na Igu. Mostiščar, XX (2014) 3, str. 20 
2014-03-18 Zbirka del Wiliama Shakespearja. (izjava Veronika Vurnik Škrabec).- POP tv, Preverjeno. 
2014-04-00 Nemška bralna značka. - OŠ Polje 
2014-04-00 Knjižne novosti v Knjižnici Vodice, obvestilo o svetovanju GURS.- Kopitarjev glas, št. 3, 
april 2014. 
2014-04-00 Ta čudoviti svet knjig in filmov.- Bukla, leto 10/št. 99, april 2014, str. 27 
2014-04-00 Pogovor o knjigah v angleščini. Angleški bralno-debatni krožek obvešča. Bukla, leto 10/št. 
99, april 2014, str. 39 
2014-04-01 Kako združiti slovensko literaturo in film. - Politikis.si 
2014-04-01 Za trhlo povezavo med slovensko literaturo in filmom kriv majhen trg. - STA.si 
2014-04-03 O Zorki in Christianu. - Delo.si 
2014-05-00 50. Govekarjev večer v knjižnici na Igu. Mostiščar, XX (2014) 5, str. 13,14 
2014-05-00 Seznam knjižnih novosti Knjižnice Vodice.- Kopitarjev glas, št. 4, maj 2014. 
2014-05-05 Kaj berejo študenti? (izjava Vesna Trobec). – Šouvizija.si 
2014-06-00 Dobra knjiga in branje v Knjižnici Brezovica. Barjanski list: glasilo Občine Brezovica, 2014, 
6, str. 18. 
2014-06-00 51. Govekarjev večer v knjižnici na Igu. Mostiščar, XX (2014) 6, str. 13 
2014-06-00 Seznam knjižnih novosti Knjižnice Vodice.- Kopitarjev glas, št. 5, junij 2014 
2014-07-21 Poletje s knjigo (izjava Veronika Vurnik Škrabec). - TV SLO 1, Tednik 
2014-07-25 Slovenci raje beremo. - Finance Weekend, st, 143-4292, str. 3 
2014-08-00 53. Govekarjev večer v knjižnici na Igu. Mostiščar, XX (2014) 8, str. 12. 
2014-08-00 Seznam knjižnih novosti Knjižnice Vodice.- Kopitarjev glas, št. 6, avgust 2014. 
2014-08-03 Vesna Velišček - Primorka navija za naključja in domačine. - Delo.si 
2014-08-06 Ure pravljic v Labirintu umetnosti. - Ljubljana.si 
2014-08-07 Dan Brown, Cavazza in Harry Potter kraljujejo v slovenskih knjižnicah. - RTVSLO.si 
2014-08-12 Ključ do ljubezni, ključ do samega sebe. - Delo, str. 15 
2014-09-00 54. Govekarjev večer v knjižnici na Igu. Mostiščar, XX (2014) 9, str. 20 
2014-09-00 Kulturni dan: Rastem s knjigo. Mostiščar, XX (2014) 9, str. 24. 
2014-09-00 Seznam knjižnih novosti Knjižnice Vodice, vabilo na potopis Svilena cesta 2014.- 
Kopitarjev glas, št. 7, september 2014. 
2014-10-00 Branje kot izkušnja vključenosti.- Bukla, leto 10/št. 104, oktober 2014, str. 30 
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2014-10-00 Seznam knjižnih novosti Knjižnice Vodice.- Kopitarjev glas, št. 8, oktober 2014. 
2014-10-10 Weekend anketa - S frankfurtskim knjižnim sejmom bo te dni knjiga v ospredju - kakšna je 
njena prihodnost na papirju in kaj nam bodo še prinesli elektronski mediji. - Finance, str. 24 
2014-10-11 O pesnikih, arheologih in rokenrolu. TV Slovenija 1, Fibcologi 
2014-10-15 E-napovednik dogodkov Mestne knjižnice. - Ljubljana.si 
2014-10-17 Frankfurtskemu knjižnemu sejmu ob rob. - Radio Slovenija 1, Studio ob 17h 
2014-10-20 Knjiga brez avtorja. - Radio Študent, Oči, da ne vidijo 
2014-10-20 Knjiga brez avtorja. - Radio Student, Oči, da ne vidijo 
2014-11-00 Seznam knjižnih novosti Knjižnice Vodice, vabilo na potopis S kombijem v Indijo.- 
Kopitarjev glas, št. 9, november 2014. 
2014-11-04 Šahovska knjiga. - Delo, str. 21 
2014-11-17 Nočni obisk - Rok Dežman. - Radio Slovenija 1 
2014-11-17 Nočni obisk - Rok Dežman. - RTVSLO.si, Radio Slovenija 1 
2014-11-18 Z dobrimi zgodbami se misel zdravi. - Jana, let. 42, st. 46, str. 28 
2014-11-20 V Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani bo literarni večer. - Val 202, Kulturnice 
2014-12-00 Seznam knjižnih novosti Knjižnice Vodice, voščilo MKL, obvestilo o prodaji UNICEF-ovih 
punčk.- Kopitarjev glas, št. 10, december 2014. 
2014-12-03 Faksimile Herbersteinovih zapisov razdeljen knjižnicam. - RTVSLO.si 
2014-11-22 Zakaj so knjige boljše od interneta?. - Radio Slovenija 1, Kulturomat 
2014-12-04 Biblos omogoča enostavno izposojo in branje knjig kjer koli in kadar koli. - RTVSLO.si 
 
OTROŠKA IN MLADINSKA LITERATURA: 
2014-05-14 Zdravica za strip in ilustracijo. - Pogledi, let. 5, st. 9, str. 12 – 13 
2014-05-15 Enajsto desetnico prejme Vinko Moderndorfer. - RTVSLO.si 
2014-05-15 Kdo bo dobitnik enajste desetnice. - RTVSLO.si 
2014-09-08 Znanih je pet finalistov za večernico. - RTVSLO.si 
2014-02-00 Strokovne srede mladinskih knjižničarjev v Mestni knjižnici Ljubljana .- Bukla, leto 
10/št.97-98, februar-marec 2014, str. 25  
2014-07-00 Homo ludens.- Bukla, leto 10/št.101-102, julij-avgust  2014, str.42 
2014-07-00 52. Govekarjev večer v knjižnici na Igu. Mostiščar, XX (2014) 7, str. 17 
2014-07-01 Pranger - Dnevi, namenjeni kritiškemu pretresu sveze poezije. - RTVSLO.si 
2014-07-15 Berem U Živa Rogelj, TV voditeljica. – Delo, Kultura in družba, str. 13. 
2014-08-12 Šest najboljših slikanic v zadnjih šestih mesecih. - Delo, str. 15 
2014-08-25 Pogovor s Kristino Picco.- TV Slovenija 1, Prvi dnevnik ob 19.00 
2014-09-29 Dobrih umetnih pravljic si zelo želimo. – Večer 
2014-10-02 Sij večernice in zrelost zlate hruške. - Večer, Večernica 2014, str. 8 
2014-10-09 Moderndorferju podelili večernico. - SiOL.net 
2014-10-22 Nagrada Kristine Brenkove Huiqin Wang priznanje nove poti Tomažu Šalamunu in Arjanu 
Preglu. - RTVSLO.si 
2014-11-20 Dragica Haramija. - Dnevnik, str. 7 
2014-12-02 Z lučjo pri belem dnevu: »zlate« poučne knjige za mlade. - Bukla, leto 10/št. 105-106, str. 
66-67. 
2014-12-10 Vizije ni, ker ni potrebna. - Dnevnik.si 
2014-12-12 Poljubno število točk - poljubna izbira. - Dnevnik.si 
2014-12-15 Beletrina utrjuje svoj vpliv. - Dnevnik.si 
2014-12-18 Bodo učenci za bralno značko brali tudi poljudnoznanstvene knjige. - Dnevnik.si 
2014-12-18 Na okrogli mizi o pomanjkanju poučnih knjig za otroke. - STA.si 
 
PRIREDITVE: 
2014-01-20 Bobri in Vezi.- Radio Slovenija, 1. Program, Kulturomat 
2014-02-01 Bobri.- Radio Slovenija, 1. Program, Kulturomat 
2014-02-06 A Picture is Worth a Thousand Angry Words. - Newsletter of the Ljubljana.si website 
2014-02-07 Slika velja tisoč jeznih besed. - Ljubljana.si. 
2014-02-12 Amerika. - Pogledi, let. 5, st. 3, str. 10-11 
2014-12-00 Bobri 2015 v znamenju arhitekture in oblikovanja. - Ljubljana, let. 19, st. 9-10, st. 31 
2014-12-01 Teden indijske kulture v Mestni knjižnici Ljubljana. - Ljubljana.si 
2014-12-02 Knjižnice v znamenju Indije.- Dnevnik, str. 9 
2014-12-02 Platoteka za ljubitelje vinila. - Dnevnik, str. 9 
2014-12-05 Kulturni fokus - Kultura Indije. - Val 202 
2014-03-00 Knjižnica Fužine. - Zeleni Glas, let. 17, st. 2, str. 7 
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2014-04-25 Posvojite punčko in omogočite cepljenje otroka. - Delo.si 
2014-04-00 Poletavci poletni bralci.- Glasilo MOL Ljubljana, letnik XIX, št. 4, april 2014, str. 44 
2014-05-06 Posvojite Unicefovo punčko iz cunj. - Lady, str. 50 
2014-06-06 Pomagajmo otroke naučiti programirati v klubih CoderDojo. - Monitor.si 
2014-07-00 Poletavci - poletni bralci. - Ljubljana, let.. 19, st. 5, str. 36 
2014-07-24 Kulturni junij v Zalogu. - Ljubljana, let. 19. st 6, str. 26 
2014-08-28 Japonska kultura se te dni predstavlja v Ljubljani. - SiOL.net 
2014-09-00 Jesen v Knjižnici Fužine. - Zeleni glas, let. 7, st. 7, str. 10 
2014-09-00 Knjižnica Bežigrad. Bežiglas, september 2014, str. 7-8 
2014-09-07 Prihaja ma-tematični dan. - RTVSLO.si, Bansi 
2014-09-09 Otroška domišljija in mamina vizija. - RTVSLO.si, Bansi 
2014-09-12 Tedenska napoved - kultura od 15. do 21.9. - STA.si 
2014-09-14 Napoved - Slovenija, 15. 9. (ponedeljek). - STA.si 
2014-09-30 Marolt na vsakem koraku. – YouTube 
2014-10-02 Slovenija ima 14-letno svetovno prvakinjo v šahu.- Kanal A, Svet ob 18h 
2014-10-07 Krščanski mesija ni prišel na svet zaradi oblasti. - Druzina.si 
2014-10-09 Vsi morajo špilati in peti tako, kot Andreja maha. - Delo, Panorama, str. 19 
2014-11-6 Vabilo na ustvarjalno delavnico v Knjižnici Brezovica. – Radio Orion 
2014-12-00 Ure pravljic v Knjižnici Šentvid. glasilo Šentvid nad Ljubljano. št. 4, let. V., december 2014. 
2014-12-00 Napovednik Knjižnice Šentvid december 2014–marec 2015, glasilo Šentvid nad Ljubljano. 
št. 4, let. V., december 2014. 
2014-12-03 Od tipanja slik do igranja detektivov. - Dnevnik.si 
2014-12-03 Ta veseli dan ali kdo ne gre v muzej in zakaj. - Delo.si 
 
EMONA 2000: 
2014-01-00 Emonci, pozdravljeni v knjižnici!.- Glasilo MOL Ljubljana, letnik XIX, št. 1, januar 2014, 
str.5 
2014-02-00 Emona 2000: MKL Dogodki v mesecu marcu. – Glasilo MOL Ljubljana, letni XIX, št. 2, 
februar 2014, str. 20 
2014-03-17 MEGA kviz Rimljani na naših tleh. - Ljubljana.si 
2014-04-00_MKL majske prireditve Emona 2000.- Glasilo MOL Ljubljana, letnik XIX, št. 4, april 2014, 
str.31 
2014-08-21 Vabljeni na emonske ustvarjalnice na Filmobusu. - MGML.si 
2014-08-25 Filmobus v znamenju Emone. – Ljubljana.si 
2014-08-26 Foto dneva - Bibliobus za ogrevanje pred šolo. - RTVSLO.si 
2014-10-00 Dan za Poletavce v znamenju Emone.- Bukla, leto 10/št. 104, oktober 2014, str. 34 
 
TAČKE POMAGAČKE - BEREMO S TAČKAMI: 
2014-01-18 Branje s tačkami. Radio SLO 1, Dobro jutro 
2014-02-11 Beremo s tačkami. - ARS, Jezikovni pogovori 
2014-02-11 Beremo s tačkami. - RTVSLO.si, ARS, Jezikovni pogovori 
 
NOČ KNJIGE: 
2014-03-23 Dan knjige se bo prvič podaljšal v noč. - RTVSLO.si 
2014-03-23 Ob svetovnem dnevu knjige v Sloveniji prvič Noč knjige. - Misli slovensko.si 
2014-03-23 Ob svetovnem dnevu knjige v Sloveniji prvič Noč knjige. - Primorske.si 
2014-04-03 Noč knjige - Na ulicah se bo bralo, na malih zaslonih knjižni filmski maraton. - RTVSLO.si 
2014-04-25 Noč knjige in Poletavci (izjava Veronika Rijavec Pobežin).- TV Slovenija, Dobra ura z 
Akijem. 
2014-04-25 Noč knjige za njen boljši dan. - Dnevnik.si 
 
2. APRIL – MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE: 
2014-03-18 Znani Andersenovi nominiranci. - Delo.si 
2014-04-00 2. April 2014- Mednarodni dan knjig za otroke.- Bukla, leto 10/št. 99, april 2014, str. 38-39. 
2014-04-01 Kako smo se pustili zvabiti v kraljestvo literature. - Delo.si 
2014-04-02 Dan, posvečen otroški (in ne otročji) književnosti. - RTVSLO.si 
2014-04-02 Danes mednarodni knjig za otroke. - SiOL.net 
2014-04-02 Kaj so kot otroci brali tisti odrasli, ki najboljše pišejo za otroke. - Večer, str. 11 
2014-04-02 Kakovostna mladinska literatura za večjo pismenost mladih. - Radio Slovenija 1, Druga 
jutranja kronika 
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2014-04-02 Praznovanje 2. aprila - Val 202, Kulturnice 
2014-04-02 Razstava stoji učilna tiskana. - ARS, Svet kulture 
2014-04-02 Tokrat poudarek na poučnih delih. - Dnevnik, str. 12 
2014-04-02 Mednarodni dan knjig za otroke. – TV Slovenija, oddaja Dobro jutro (izjava Darja 
Lavrenčič Vrabec) ob 18.15 
 
MESTO BERE IN DAN MKL: 
2014-06-09 Dan Mestne knjižnice Ljubljana. - Ljubljana.si 
2014-06-11 Branje je treba spodbujati. - Dnevnik, str. 11 
2014-06-12 Dan Mestne knjižnice Ljubljana. - Ljubljanapametnomesto.si 
2014-06-13 Dan Mestne knjižnice Ljubljana in zaključna prireditev projekta Mesto bere. - 
VisitLjubljana.com 
2014-06-14 Na Stritarjevi ulici danes dan Mestne knjižnice Ljubljana. - Misli slovensko.si 
2014-12-00 Mesto bere ...evropske zgodbe. - Ljubljana, let. 19, st. 9-10, st. 33 
2014-12-02 Mesto bere ... evropske zgodbe. - Bukla, leto 10/št. 105-106, str. 48. 
 
DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC: 
2014-11-20 Če hočeš dolgo, erotično in zabavno knjigo, jo tudi dobiš. - Delo, str. 16 
2014-11-20 Če hočeš dolgo, erotično in zabavno knjigo, jo tudi dobiš. - Delo.si 
2014-11-20 Dan Slovenskih splošnih knjižnic v Kopru. - Val 202, Kulturnice 
2014-11-20 Dan slovenskih splošnih knjižnic. - Ars, Svet kulture 
2014-11-20 Dan slovenskih splošnih knjižnic. - TV Maribor 
2014-11-20 Danes je dan slovenskih splošnih knjižnic. - Radio Slovenija 1, Jutranji program 
2014-11-20 Danes je dan slovenskih splošnih knjižnic. - Radio Slovenija 1, Program A1 
2014-11-20 Danes smo zaznamovali dan slovenskih splošnih knjižnic. - Radio Slovenija 1, Zrcalo 
dneva 
2014-11-20 Zaznamujemo Dan slovenskih splošnih knjižnic. - Radio Slovenija 1, Dogodki in odmevi 
2014-11-21 Dan slovenskih knjižnic. - Slovenske novice, str. 2 
2014-11-21 Tone Partljič - Kdor nič ne bere, vse ve. - Primorske novice, str. 4 
2014-11-22 Dobreknjige.si. - Večer, str. 9 
2014-11-20 Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic novi spletni portal dobreknjige.si. - STA.si 
2014-11-20 Slovenske splošne knjiznice obeležujejo svoj dan. - Radio Slovenija 1, Program A1 
2014-11-20 Slovenske splošne knjižnice svoj dan letos namenila povezovanju. - STA.si 
2014-11-17 Dan slovenskih splošnih knjižnic. - Ljubljana.si 
 
PODELITEV NAGRADE ZLATA HRUŠKA: 
2014-11-25 Slovenski knjižni sejem - Knjižno razkošje, tridesetič. - Delo.si 
2014-11-25 Zajemati knjige z veliko žlico. - Dnevnik.si 
2014-11-26 Podelitev priznanj Zlata hruška. Izjava Anja Štefan, Darja Lavrenčič Vrabec). -Radio 
Slovenija, 1. Program, Oddaja o kulturi, ob 18.15 
2014-11-26 Zlata hruška. - TV SLO 1, Infodrom 
2014-11-27 Zlata hruška Anji Štefan in slikanici Patricka Nessa. - RTVSLO.si 
 
KNJIŽNICE: 
2014-01-08 Nagrajeni, če kaj prodajo. – Žurnal24, str. 2-3. 
2014-02-25 Javno pismo študentov. - Biblioblog.si 
2014-02-27 Spoštovani vodilni v naši državi. - Dnevnik, str. 15 
2014-02-28 Odgovor Jelke Gazvoda iz MKL na javno pismo študentov. - Biblioblog.si 
2014-03-03 Preveč izobraženi za razpis. - Zurnal24 
2014-03-06 Kdo je knjižničar in kdo bibliotekar. - Dnevnik, str. 15 
2014-03-07 K frizerju v knjižnico. - Mladina, st. 10, str.12-13 
2014-03-13 Spremeniti se mora tudi način zaposlovanja. Dnevnik.si 
2014-03-13 Spremeniti se mora tudi način zaposlovanja. - Dnevnik, str. 13 
2014-03-00 Otvoritev prenovljene knjižnice. - Šentvid nad Ljubljano, str. 10 
2014-04-00 Zahvala MKL. –  Glasilo MOL Ljubljana, letnik XIX, št. 4, april 2014, str. 41 
2014-04-10 Obnova centra v Zalogu. - Ljubljana.si 
2014-04-11 Poleti v gradnjo zadružnega doma. - Dnevnik.si 
2014-04-22 Knjižnica Šentvid po več mesecih odpira vrata. - Delo, str. 11 
2014-04-23 Prenovljena Knjižnica Šentvid. - Ljubljana.si 
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2014-04-24 Knjižnice so samoumevne, dokler jih ne zeliš zapreti (pogovor z Jelko Gazvoda). - 
Dnevnik, str. 9.  
2014-05-16 Sto metrov dolga knjižnica. - Delo.si 
2014-06-00 Knjižnica Šentvid - zelena knjižnica. - Šentvid nad Ljubljano, let. 5, st. 2, str. 8 
2014-06-06 Prenove Dunajske v tem mandatu ne bo. - Delo.si 
2014-07-00 Knjižnica Škofljica uspešno deluje. Glasnik občine Škofljica, 22 (7), str. 12. 
2014-07-18 V Fužinah nočejo plačljivega družinskega centra. - Delo, str. 11 
2014-08-11 Knjižnice - gostja Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica Matične knjižnice Kamnik. - Radio 
Slovenija 1, Svetovalni servis 
2014-10-01 Prenovljena stavba na Belokranjski ulici. - Ljubljana.si 
2014-10-15 Zamuda pri začetku gradnje centra Spar v Zalogu. - Delo.si 
2014-10-21 Brezplačne prostore profesorjem, podjetnim Kraljem ulice ne. - Dnevnik.si 
2014-10-27 Knjižnica Kolodvor zaprta. - Ljubljana.si 
2014-11-20 Koprivnikar nima nevarnih zamisli?. - Slovenske novice, str. 4 
2014-11-20 Lahko nas bo še bolela glava. - Večer, str. 2 
2014-11-20 Tudi kulturniki zgroženi zaradi osnutka interventnega zakona. - Dolenjskilist.si 
2014-11-20 Uničenje kulture. - Svet24, str. 8 
2014-11-20 V kulturi ogorčeni odzivi na predlagane spremembe statusa manjših javnih zavodov. - 
Iusinfo.si 
2014-11-21 Ukrepi za izredne razmere. - Mladina, str. 11 
2014-12-00 Tekači Mestne knjižnice Ljubljana. - Urban, december 2014, str. 20 
 
40-LETNICA POTUJOČE KNJIŽNICE: 
2014-05-17 S knjigo do skoraj sleherne vasi. - Dnevnik.si 
2014-05-17 Srečanje potujočih knjižnic. – TV Slovenija 1, Poročila ob 17h 
2014-07-24 Naše poti so vez med ljudmi! Z vami že 40 let – Ljubljana, let. 19. st 6, str. 18. 
2014-09-12 40 let Potujoče knjižnice. - Ljubljana.si 
2014-09-15 Knjige nosijo domov v cekarjih. - Dnevnik, str. 11 
2014-09-15 Potujoča knjižnica. - Radio Ekspres. 
2014-09-15 40 let Potujoče knjižnice.- TV Slovenija 1, Poročila ob 15h 
2014-09-15 S knjigami na pot. - SLO 1, Tednik 
2014-09-20 Knjige se po obrobju Ljubljane potepajo že 40 let. - Delo, Kultura in družba, str. 17 
2014-09-23 40. let Potujoče knjižnice (izjava Barbara Cesar), Radio Ekspres 
 
SLOVANSKA KNJIŽNICA IN DOMOZNANSKE VSEBINE: 
2014-01-00 Ljubljana med nostalgijo in sanjami- revija za domoznanske vsebine, ki jih pripravljajo 
bibliotekarji MKL- Slovanske knjižnice.- Glasilo MOL Ljubljana, letnik XIX, št. 1, januar 2014, str.16-17. 
2014-01-19 Nedeljska reportaža - V svetu knjižnih miniatur. - Radio Slovenija 1, Nedeljska reportaža, 
ob 14.30 
2014-02-00 Ljubljana med nostalgijo in sanjami- revija za domoznanske vsebine Mestne knjižnice 
Ljubljana.- Bukla, leto 10/št.97-98, februar-marec 2014, str. 24 
2014-03-00 Dan zbiranja spominov Ljubljana v bodeči žici. Slovanska knjižnica, 12. Maj 2014.-Glasilo 
MOL Ljubljana, let. XIX., št.3, marec 2014, str.34-35. 
2014-04-00 Dan zbiranja spominov Ljubljana v bodeči žici. - Ljubljana, st. 3, str. 34-35 
2014-05-05 Dan zbiranja spominov – Ljubljana v bodeči žici. Vzajemnost.si 
2014-05-07 Zbirali bodo fotografije in pričevanja. - Dnevnik.si 
2014-05-12 Spomin na žico. - Nedelo, str. 5 
2014-05-12 Ljubljana v bodeči žici.-  Ljubljana.si 
2014-05-12 »Ljubljana v bodeči žici« v Slovanski knjižnici.- Radio KAOS 
2014-05-18 Nedeljska reportaža: Spomini na Ljubljano za bodečo žico.-Radio Slovenija, 1. program 
2014-05-27 Po ulicah je vozil tramvaj, po Ljubljanici pa parnik. - Delo, str.19 
2014-06-00 Ljubljana med nostalgijo in sanjami. Revija za domoznanske vsebine.Cvetje v jeseni, št. 4, 
junij 2014, str. 36-37. 
2014-06-17 Vsak most je nekaj posebnega. - Dnevnik.si 
2014-09-05 Dragocene knjige Slovanske knjižnice. - Ljubljana.si 
2014-09-10 O svinjskih boleznih in zaročnih pismih. - Dnevnik.si 
2014-09-10 Ponuja se edinstvena priložnost, da si ogledate zaklade Slovanske knjižnice. - RTVSLO.si 
2014-09-12 Dragocene in redke publikacije v Slovanski knjižnici.- Radio Slovenija, 3. Program Ars, 
oddaja Kulturni fokus 
2014-09-13 Dragocene in redke publikacije. - Dnevnik, Scena, str. 31 
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2014-10-09 Ruske knjige za Mestno knjižnico Ljubljana. - RadioKAOS.info 
2014-10-13 Donacija ruskih knjig Mestni knjižnici Ljubljana. - Eupr.si 
2014-10-13 Donacija ruskih knjig Slovanski knjižnici. - Ljubljana.si 
2014-10-13 Zbirka Slovanske knjižnice bogatejša za 300 ruskih del. - Ljubljanskenovice.si 
2014-10-13 Zbirka Slovanske knjižnice bogatejša za 300 ruskih del. - STA.si 
2014-10-14 Slovanski knjižnici 300 ruskih knjig. - Slovenske novice, str. 2 
2014-10-14 Zbirka Slovanske knjižnice bogatejša za 300 ruskih del. - Primorske novice, str. 13 
2014-11-18 Povodni mož in Urška - svarilo Ljubljančanom pred razuzdanostjo. - DomavLjubljani.si 
2014-12-00 Donacija ruskih knjig Mestni knjižnici Ljubljana. - Ljubljana, let. 19, st. 9-10, st. 61-62 
 
KNJIŽNICA, SRCE MESTA:VREDNOTENJE KNJIŽEVNOSTI ZA POTREBE KNJIŽNIC: 
2014-05-19 Knjižnica - srce mesta. - Ljubljana.si 
2014-05-19 Vrednotenje književnosti za potrebe knjiznic. - Bukla.si 
2014-05-21 Kako bralce usmerjati k branju kakovostnih knjig. - Politikis.si 
2014-05-21 Tik pred sezono branja razprava o vrednotenju književnosti. - RTVSLO.si 
2014-05-21 V Mestni knjižnici Ljubljana posvet o vrednotenju knjizevnih del. - Misli slovensko.si 
2014-05-23 Da bi dobre knjige ne obležale na policah. - Delo, str. 20 
2014-05-26 Bodo knjižnice skladišča slabih knjig ali točke kvalitetnih dialogov med knjigami in bralci. - 
LUDLiteratura.si 
2014-07-00 Potreba po organiziranem priporočanju dobrega branja v splošnih knjižnicah.- Bukla, leto 
10/št.101-102, julij-avgust 2014, str. 40. 
2014-07-00 Lahka in »težka«, trivialna in umetniška književnosti: Je vseeno, kakšne knjige beremo? 
Ne, ni .- Bukla, leto 10/št.101-102, julij-avgust  2014, str. 36. 
2014-06-24 Berem, torej sem? Knjižnice, javni interes in cenzura. - Pogledi, let. 5, št. 12, str.17-20. 
 
STORITVE: 
2014-03-11 Po pomoč v knjižnice. - Dnevnik, str. 9 
2014-03-12 Knjiga na dom.- TV Slovenija 1, Dobra ura ob 18.20 (izjava Veronika Rijavec Pobežin in 
Tomaž Miško) 
2014-03-12 Delavnica o nepremičninah Gurs (izjava Aleš Klemen), Radio 1 
2014-03-12 Urbana (izjava Vesna Trobec), Radio 1. 
2014-02-00 Brezplačno učenje z mentorjem v MKL.- Glasilo MOL Ljubljana, letni XIX, št. 2, februar 
2014, str. 20 
2014-09-14 Iskanje dobrih lastnosti boljše od tarnanja. - Nedelo, str. 26 
 
NAGRADE: 
2014-01-28 Mobilna Urbana prejela svetovno nagrado. - Siol.net 
2014-09-12 Facebook stran Nosečka MG je generalni spletni prvak tekomovanja WEBSI 2014. - 
Finance.si 
2014-09-12 Nagrada za spletno stran Drogi Kolinski in Agenciji 101. - STA.si 
2014-09-12 Planet Siol.net med spletnimi prvaki 2014. - SiOL.net 
2014-11-24 Nagrajena Mestna knjižnica Ljubljana. - Ljubljana.si 
2014-12-00 IBBY novice - Priznanja slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in 
branja. - Otrok in knjiga, let. 41, st. 91, str. 65-67 
2014-12-02 Priznanja slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja. - Bukla, 
leto 10/št. 105-106, str. 64 
2014-12-19 Čopovi diplomi prejmeta Simona Resman in Zoran Krstulović. - Si21.com 
2014-12-19 Čopovi diplomi Simoni Resman in Zoranu Krstuloviću. - Delo.si 
2014-12-19 Danes bodo podelili Čopove diplome in priznanja. - Radio Maribor, Štajerske miniature 
 
PROJEKTI: 
2014-09-00 Ljubljana LP. - Learning Parade 2014 E-bulletin, p. 12 
2014-09-00 PU v Ljubljani. - E-bilten Parade učenja, str. 12 
2014-10-00 Lady Cafe za motivacijo. - e-Novičke, str. 19 
2014-10-00 Sodelovali smo na konferenci IFLA 2014 Lyon. - e-Novičke, str. 16-17 
2014-10-01 S strokovnim vodenjem programov in projektov oživljena Ljubljana. Vodilni sodelavci MOL 
- Mag. Jelka Gazvoda. - Ljubljana, let. 19, st. 8, str. 18 
2014-12-00 Znanje je luč -- Knjige - neprecenljiva zakladnica znanj. - Urban, december 2014, str. 36-
37. 
2014-12-00 Izbrani projekti v letu 2014. - Ljubljana, let. 19, st. 9-10, st. 21 



92 
 

Snemanja v prostorih knjižnice: 
- 29.1.2014: igra scrabble. Mladinski oddelek KOŽ. TV Slovenija, Dobra ura 
- 4.2.2014: Firbcologi: Pogovor z Bošjanom Gorencem Pižamo. Mladinski oddelek KOŽ, TV 

Slovenija. 
- 4.3.3014: Knjižno gradivo Ivana Cankarja v KOŽ. TV Slovenija, Dobra ura 
- 5.3.2014: Snemanje prostorov, knjižnic polic v KOŽ, TV Slovenija 
- 18.4.2014: Knjižno gradivo. TV Slovenija, Kultura 
- 18.6.2014: Pogovor s Primožem Suhodolčanom. TV Slovenija, Dobra ura. 
- 22.9.2014: fotografiranje knjižničnih prostorov KOŽ. Šouvizija 
- 23.9.2014: Snemanje oglasa folklorne skupine France Marolt v KOŽ 
- 8.10.2014: Pogovor z Igorjem Gerdino. TV Slovenija, oddaja o Kulturi 
- 27.10.2014: Snemanje v KB. TV Slovenija, Dobro jutro 
- 3.11.2014: Šahovski kotiček v KOŽ z Majem Markoškom. TV Slovenija, oddaja Turbulenca 
- 6.11.2014: Pogovor z Miho Mazzinijem v KOŽ. TV Slovenija, oddaja Avtomobilnost 
- 7.11.2014: Pogovor z Majo Debeljak, KOŽ-mediateka. TV Slovenija, oddaja Dobro jutro 
- 9.11.2014: Snemanje oglasa Amnesty International v KOŽ. 
- 1.12.2014: Snemanje prostorov Slovanske knjižnice. POP tv, oddaja Preverjeno 
 
 

5.11 Nagrade in priznanja 
 
1. WEBSI SPLETNI PRVAKI 2014 (Websi dan 12.09.2014, ): za prvo mesto v kategoriji Spletne 

strani javnih organizacij (Delovna skupina za prenovo spletne strani MKL) 
2. NAGRADA ZDRUŽENJA SPLOŠNIH KNJIŽNIC (Dan splošnih knjižnic, 20.11.2014): za najboljši 

projekt slovenskih splošnih knjižnic na področju inovativnega strokovnega dela knjižnice 
»Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic« (DS za organizacija 
posvetovanja) 

3. PRIZNANJE 2014 IBBY SLOVENIJA (Branje nas povezuje 28.11.2014): »Poletavci – poletni 
bralci« (Veronika Rijavec Pobežin in Erika Pečnik) 

4. NACIONALNA PRIZNANJA JABOLKA KAKOVOSTI 2014 (Podelitev priznanj Jabolka kakovosti 
2014 za projekte mobilnosti, 10.12.2014): Udeležba na študijskem obisku "Lifelong learning - 
Public language education for adults in Europe", Santiago del Compostela, Španija, 24. - 27. 2. 
2014 (Špela Šubic Zalezina) 

5. ČOPOVA DIPLOMA (ZBDS, 19.12.2014): za izjemne uspehe na področju knjižničarstva (Simona 
Resman) 

 
 
 
 
 

6 NASTANEK NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA  

 
MKL je v letu 2014 opravila večino nalog uspešno in v pričakovanem obsegu. Opravila pa je tudi veliko 
prej nenačrtovanih nalog, tako da je probleme, ki so se pojavili med letom, sproti reševala, ter pri tem 
izpeljala tudi marsikakšen nov projekt ali glede na potrebe zagotovila sredstva za tekoče vzdrževanje, 
varnost pri delu, nakup opreme ipd. Finančna sredstva s strani financerjev in tudi lastni prihodki so bili 
na ravni iz prejšnjih let, razen pri sredstvih za nakup knjižničnega gradiva, ki so se ponovno znižala. 
Posledica tega je manjši nakup knjižničnega gradiva, zlasti manjše število izvodov, tudi pri najbolj 
iskanih naslovih gradiva. 
 
Posledica manjše skupne odprtosti knjižnic zaradi obnovitvenih del, ki so trajala več mesecev in 
manjših sredstev za novo gradivo je upad nekaterih storitev, predvsem obiska, izposoje in s tem tudi 
članstva. Vendar ta dejstva niso bila nepričakovana in tudi ne prinašajo nedopustnih posledic, saj 
pričakujemo, da se bodo kazalniki v nadaljevanju ponovno povzpeli na prej dosežene vrednosti. 
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Pri izvedbi organizacijskih aktivnosti, sprejemanju in uvajanju novih internih aktov, izvedbi rednega 
programa in posamičnih projektov ipd. ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic ali napak. 
V zvezi z notranjo revizijo dela poslovanja za leto 2013 smo predložili odzivno poročilo, ki je bilo 
ustrezno. O nedoseženih ciljih je več v točki 10. 
 
 
 

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA  

 
 
Knjižnica je zastavljene cilje v letu 2014 večinoma dosegla in na številnih področjih tudi presegla. 
Negativni kazalniki, ki smo jim priča na področju storitev vezanih na uporabnike in gradivo, so 
posledica zunanjih (finančnih) vplivov ali notranjih (organizacijskih) dogodkov. V nadaljevanju sledi 
obrazložitev doseženih rezultatov. 
 
Zaloga knjižničnega gradiva oziroma knjižnična zbirka MKL je ostala na enakem nivoju kot leto poprej, 
oziroma se je minimalno znižala (za 0,26%) in je konec leta 2014 dosegla 1.689.903 enote. Pridobili 
smo 78.661 (2013: 80.892) enot novega gradiva, od tega 67.606 (2013: 70.495) enot z nakupom, 
odpisali pa smo 78.273 (2013: 63.467) enot. Tokrat je knjižnici prvič uspelo aktualizirati zbirko tako, da 
je odpisala enako količino starejšega neaktualnega gradiva, kot ga je na novo pridobila. Obseg zbirke 
splošne knjižnice je namreč potrebno ohranjati na enakomernem nivoju, in sicer v obsegu od 
minimalno 3,7 knjig na prebivalca, MKL dosega nekoliko večje število zaradi obsežne zbirke 
Slovanske knjižnice, katere gradiva ne izločamo, ker gre za domoznansko oziroma specialno 
knjižnico, ki hrani tudi gradivo kot kulturno dediščino. Prav zaradi slednjega ima MKL na splošno nižji 
obrat gradiva, kot je sicer značilen za splošne knjižnice in je bil 2,756, kar je ponovno znižanje za 
1,5%. Zato smo že v preteklem letu začeli revizijo zbirk in neaktualno gradivo intenzivneje izločali. 
Opazno večji odpis neaktualnega gradiva kot v prejšnjih letih smo izpeljali tudi zaradi selitve gradiva 
ob prenovah dveh knjižnic in ob preopremljanju gradiva zaradi potreb projekta vračanja v katerikoli 
knjižnici. V nadaljevanju zato pričakujemo, da se bo obrat zbirke ponovno začel bližati stopnji 3, ki je 
pričakovana za splošno knjižnico. 
 
Z nakupom smo lahko zagotovili le 7.667  (2013: 8.777) novih naslovov, s čimer se je naš letni prirast 
gradiva znižal na 231 (2013: 240) izvodov na 1000 prebivalcev in se je tako aktualnost knjižnične 
zbirke, ki je bila v preteklem letu zaradi povečanja vložka lastnih sredstev v nakup, precej boljša, 
ponovno poslabšala. Zabeležili smo upad sredstev za nakup gradiva za 11%, od tega samo na strani 
MK za več kot 35%. S tem se je knjižnica pri letnem prirastu ponovno oddaljila od priporočenega 
standarda do leta 2015, ki zahteva 250 izvodov na 1000 prebivalcev, kar ocenjujemo kot dejstvo, ki 
slabša kakovost zbirke.  
 
Obseg knjižne produkcije se še vedno zmanjšuje. Povprečno dosežena cena v MKL na kupljeno enoto 
gradiva je bila v letu 2014 17,31 EUR (2013: 18,65 EUR), kar pomeni znižanje glede na preteklo leto 
za 1,34 EUR na izvod. Za knjižnico je to dejstvo pomenilo možnost nakupa nekoliko več gradiva. 
 
Izposoja gradiva se nam je znižala na 4.622.972, za 1,75%, za 82.500 izvodov (2013: 1,14%) kar 
pripisujemo več razlogom:  
- večmesečni zaprtosti knjižnic Šentvid in Savsko naselje, ki sta bili v prenovi. Obe skupaj sta v letu 
2012 izposodili okrog 200.000 izvodov gradiva, v letu 2013 165.000, v letu 2014 pa 122.032 enot. 
Pričakujemo ponovno rast izposoje v tekočem  letu. 
- ukinitvi Knjižnice Brdo in Knjižnice Kolodvor. Obe knjižnici smo zaradi neprimernosti prostorov ukinili. 
- slabšemu financiranju nakupa gradiva – 11% upad sredstev v primerjavi s prejšnjim letom; 
- premajhnemu številu kupljenih izvodov bolj iskanih knjig; 
- premajhnemu nakupu novega gradiva v manjših krajevnih knjižnicah – večina občin izven MOL 
financira nakup gradiva z bistveno prenizkimi sredstvi glede na zakonske minimalne pogoje. 
 
Obseg sredstev za nakup gradiva je v zadnjih nekaj letih upadel za dobrih 20%, pri nekaterih občinah 
tudi še nikoli ni dosegel minimalnih pogojev, zato upad izposoje za 1,75% ni kritičen, je bil pa seveda 
opažen in v tekočem letu bomo skrbno spremljali, kaj se dogaja z izposojo. 
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Število aktivnih članov se je v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2014 zmanjšalo za 1,9% (to je za 1.587 
članov), tudi novo vpisanih je manj, za dobre 4%. Tudi ta podatek pripisujemo trajnemu ali začasnemu 
zaprtju treh knjižnic. Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL) je aktivnih 
članov 24 % oz. 241 aktivnih članov na 1000 prebivalcev. Vsak prebivalec našega območja je 5 krat v 
letu obiskal MKL in si izposodil dobrih 56 enot gradiva (56,5) 
 
Fizični obisk v knjižnicah MKL je upadel 1,58%, medtem ko je predlani stagniral. To pomeni, da so se 
uporabniki zaradi zaprtih knjižnic premalo preusmerjali v druge enote MKL. Po drugi strani pa je 
virtualni obisk spletne strani in storitev MKL zrasel za 2,3%, kar pomeni, da smo z drugimi načini 
merjenja omilili posledice uvedbe piškotkov, zaradi katerih se uporabe ni dalo več ustrezno meriti. 
Ponovno je narasel tudi dostop do naročenih elektronskih podatkovnih virov, na daljavo celo za 
24,29% (2013: 16,31%), kar kaže na vse večjo udeležbo uporabnikov elektronskih storitev knjižnice.  
 
MKL si zelo prizadeva tudi za stalno, kakovostno in različnim skupinam uporabnikov namenjeno 
ponudbo izobraževalnih aktivnosti ter različnih bralnih, splošno kulturnih in sprostitvenih prireditev, ki v 
sklopu knjižničnih prostorov pridobijo tudi promocijski pomen za izposojo gradiva, branje in 
izobraževanje v knjižnici. Število prireditev se je v letu 2014 ponovno povečalo, za skoraj 4%,  zlasti 
na račun različnih izobraževanj.  
 
Prav na področju storitev in projektov je MKL tako kot vsako leto dosegla najboljše rezultate, o čemer 
priča poročilo v delu, ki govori o izvedenih projektih. Projekti so bili usmerjeni v nove storitve za ciljne 
skupine prebivalcev, še posebej za družine in starejše, ki smo jih kot ciljno skupino prvič izpostavili v 
Programu dela MKL 2014. Najvidnejša projekta v letu 2014 sta bila ljubljanski projekt Emona 2000: 
prireditve in izobraževanja za vse prebivalce Ljubljane v sodelovanju z drugimi izvajalci ter 
mednarodni posvet Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic, ki je močno 
odmeval v slovenski strokovni in širši javnosti. Od načrtovanih 46 projektov iz Programa dela MKL 
2014 smo popolnoma ali deloma izvedli 41 projektov, dodali smo štiri nove projekte: Parada učenja 
Ljubljana 2014, Zakladi Zaloga: vključevanje lokalne skupnosti v načrtovanje nove Knjižnice Zalog, 
evropska projekta Po nova znanja za knjižnico in LinkINjob (Erasmus+) ter zaključili iz leta 2013 
prestavljen projekt Vinil za sladokusce. V letu 2014 smo tako izpeljali skupno 46 projektov.  
 
Knjižnica je za svoje uspešno delo na področju projektov, s katerimi razvija različne informacijske 
storitve, v letu 2014 prejela nekaj pomembnih nagrad: 
1. WEBSI SPLETNI PRVAKI 2014 (Websi dan, 12.09.2014, ): za prvo mesto v kategoriji Spletne strani 
javnih organizacij in za tretje mesto za uredništvo spletne strani. 
2. NAGRADA ZDRUŽENJA SPLOŠNIH KNJIŽNIC (Dan splošnih knjižnic, 20.11.2014): za najboljši 
projekt slovenskih splošnih knjižnic na področju inovativnega strokovnega dela knjižnice »Knjižnica, 
srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic«.  
3. PRIZNANJE 2014 IBBY SLOVENIJA (Branje nas povezuje, 28.11.2014): »Poletavci – poletni 
bralci« za najboljši projekt za otroke. 
4. NACIONALNA PRIZNANJA JABOLKO KAKOVOSTI 2014 (Podelitev priznanj Jabolka kakovosti 
2014 za projekte mobilnosti, 10.12.2014): zaposlena v MKL za udeležbo na študijskem obisku 
"Lifelong learning - Public language education for adults in Europe", Santiago del Compostela, 
Španija, 24. - 27. 2. 2014 in prenos znanja. 
5. ČOPOVA DIPLOMA (ZBDS, 19.12.2014): zaposlena v MKL za izjemne uspehe na področju 
knjižničarstva.  
 
 
Kazalniki uspešnosti 
 
Kazalniki uspešnosti 2010 2011 2012 2013 2014 % 
Število članov 83.877 84.247 83.704 83.444 81.857 -1,90% 
Število novo vpisanih 
članov 

11.013 10.761 12.663 13.349 12.805 -4,08% 

Število obiskov* 1.607.225 1.641.966 1.699.499 1.702.454 1.675.543 -1,58% 
Virtualni obiski knjižnice 
– domača stran 

672.464 705.002 755.403 457.160 467.834 2,33% 

Izposoja 4.716.966 4.720.205 4.759.762 4.705.492 4.622.972 -1,75% 
Medknjižnična izposoja 1.838 1.888 1.974 1.792 1.538 -14,17% 
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Transakcije  4.795.310 4.801.273 4.847.262 4.808.928 4.674.211 -2,80% 
Posredovanje informacij - - - 314.095 275.059 -12,43% 
Prireditve in 
izobraževanje 

3.240 3.211 3.590 3.555 3.694 3,91% 

Ure odprtosti enot 58.675 58.285,50 62.173,50 61.583 59.592 -3,23% 
Zaloga knjižničnega 
gradiva 

1.613.357 1.656.637 1.668.624 1.694.270 1.689.903 -0,26% 

Prirast gradiva 90.724 90.567 78.984 80.892 78.661 -2,76% 
Obrat gradiva 2,92 2,849 2,853 2,798 2,756 -1,50% 
Povprečna cena 19,15€ 18,35€ 18,71€ 18,65€ 17,31 € -7,18% 
Število naročenih 
elektronskih virov  

10 10 9 8 8 0,00% 

- od tega dostopnih na 
daljavo 

6 8 8 7 7 0,00% 

Število dostopov do 
naročenih elektronskih 
virov 

13.947 15.097 16.987 19.757 20.930 5,94% 

- od tega dostopov na 
daljavo 

6.318 10.927 11.573 9.355 11.627 24,29% 

* Podatek izraža število vseh obiskov, ki jih dobimo z izdelavo statistike obiska za tipični delovni teden, 
kakor to omogoča COBISS. 
 
 
 

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 
Ocenjujemo, da je knjižnica poslovala gospodarno in učinkovito, saj je z razpoložljivimi sredstvi 
dosegla zastavljene cilje. 
 
V letu 2014 je bilo ustvarjenih skupno 8.509.134 EUR prihodkov. V primerjavi z letom 2013 so bili 
obračunani prihodki za 36.376 EUR nižji, kar je posledica znižanja javnih sredstev za plače z davki in 
prispevki ter za nakup gradiva. Triletni padec celotnih prihodkov je zdaj že okrog 306.000 EUR. Pri 
doseganju zastavljenih ciljev je MKL sodelovala s pomembnim deležem prihodkov iz izvajanja javne 
službe in tržne dejavnosti, ki so znašali skupaj 905.475 EUR (2013: 940.404 EUR), kar pomeni 10,64 
% vseh prihodkov v letu 2014. Strukturni deleži prihodkov iz nejavnih sredstev za izvajanje javne 
službe so: članarina 48,74%, zamudnina 43,23%, ostali prihodki iz tega naslova 8,03%.  
 
Stroški za plače, prispevke in druge stroške dela so dosegli 6.132.922 EUR (2013: 6.038.215 EUR), 
kar je pomenilo 72,07% v celotnih prihodkih v letu 2014. Od tega je 85,05% prispevala MOL, zunanje 
občine 6,24%, projektna sredstva so znašala 2,88%, in lastna sredstva 5,82%. V letu 2014 smo 
zaposlenim izplačali odpravo ¾ plačnih nesorazmerij, zamudna obresti so znašale 25.612 EUR. 
  
Knjižnica je izplačala delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti v višini 213.828 EUR bruto, kar 
pomeni 3,49% v masi bruto plač. Dovoljena masa za ta namen za leto 2014 je bila 213.071 EUR, torej 
ni bila presežena. Knjižnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 124.109 EUR (2013: 
221.757 EUR), ki je nastal kot presežek sredstev iz nejavnih prihodkov od izvajanja javne službe. 
Presežek bo namensko porabljen v okviru opravljanja knjižnične dejavnosti kot javne službe v letu 
2015. 
 
Za plačilo stroškov materialov in storitev smo porabili 2.216.909 EUR, (2013: 2.272.676 EUR), kar je 
za 56.000 EUR manj kot leto prej. K temu so MOL in druge občine prispevale 78%, projektna sredstva 
2%, iz lastnih sredstev pa smo prispevali 20%. Knjižnica je torej iz plačil uporabnikov za storitve javne 
službe (cene članarine so nespremenjene vse od leta 2008) in plačil za storitve na trgu financirala 
petino vseh materialnih stroškov, v celoti dobrih 444.000 EUR. Ker smo stroške v primerjavi s 
prejšnjim letom občutno znižali na podlagi postopkov javnega naročanja in uvedbe boljših notranjih 
kontrol, pomeni to občuten prihranek javnih sredstev. 
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Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 1.220.943 EUR (2013: 1.336.471 EUR), od tega je MOL 
prispevala 67,60%, MK je prispevalo 19,84%, ostale občine 8,65%, iz lastnih sredstev smo prispevali 
3,91%. Sredstva za nakup gradiva so se v primerjavi z letom prej znižala za 115.500 EUR (8,6%), 
nakup gradiva pa je bil v primerjavi z letom prej manjši za 4,1% (za 2.889 enot gradiva). Z znižanjem 
povprečne cene enote gradiva na 17,3 EUR smo torej dosegli dvakrat manjši padec nakupa v 
primerjavi z znižanjem sredstev. 
 
S sredstvi, pridobljenimi od MOL, občin pogodbenih partneric, Ministrstva za kulturo in s presežkom 
prihodkov nad odhodki iz leta 2013 smo izvajali investicije, investicijsko vzdrževanje, nakup knjižnične 
in IKT opreme ter storitve programiranja. Vsako leto porabimo tudi veliko sredstev za računalniške 
licence, ki pa so za nemoteno delovanje naših servisov nujne. Kupili smo 40 novih računalnikov za 
zaposlene na točkah za izposojo gradiva, kjer so zaradi pričakovanja uporabnikov po nemotenem in 
hitrem poslovanju potrebe največje. V okviru redne amortizacije bi morali zamenjati okrog 50 
zastarelih računalniških delovnih postaj letno. 
 
Menimo, da smo glede na zaostreno finančno situacijo, v kateri nam ustanovitelj in občine 
pogodbenice niso namenili vseh potrebnih sredstev za izvajanje javne službe glede na zakonodajo (s 
strani MOL niso bili v celoti pokriti stroški plač, pa tudi ne stroški investicijskega vzdrževanja v Knjižnici 
Savsko naselje, od večine občin nismo prejeli dovolj sredstev za nakup knjižničnega gradiva, od 
nekaterih tudi nobenih sredstev za investicije in nakup opreme, prav tako občine pogodbenice 
večinoma še ne plačujejo skupnih stroškov za izvajanje dejavnosti), v letu 2014 poslovali odlično. 
 
Rezultat poslovanja oziroma presežek prihodkov nad odhodki nam bo omogočil, da bomo v letu 2015 
izvedli nujna investicijska vzdrževanja in nakup prioritetne opreme, žal pa veliko drugega kot to ne 
bomo mogli izpeljati. 
 
 
 

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA 
NADZORA 

 
Porabo finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, materiale in storitve nadziramo enotno v 
vertikali vodje oddelkov - vodje služb in enot – finančno-računovodska služba – direktorica, in sicer z 
individualnim potrjevanjem in odobravanjem posameznih naročil in prejetih računov. Že v letu 2013 
smo skupaj z zunanjim izvajalcem razvili in tudi uvedli posebno aplikacijo za odobravanje in 
spremljanje naročil ter za odobravanje računov, ki je povezana z računovodskim sistemom in 
sistemom Cobiss za knjižnično gradivo, zato omogoča neposredno večstopenjsko kontrolo vsakega 
naročila, ki ga izvedejo zaposleni v MKL. Potrjevanje namena, izvedbe, količine, cene ipd zagotavlja 
boljše spremljanje porabe sredstev oz. precej večjo možnost nadzora stroškov. Z vzpostavitvijo 
notranjih kontrol v tej obliki je MKL dosegla veliko zmanjšanje tveganja za nepregledno poslovanje, kar 
se je v letu 2014 že odrazilo v znižanju materialnih stroškov za 56.000 EUR.  
 
Za nekatere materiale in storitve smo izvedli skupna javna naročila za celotno knjižnico ter s tem 
prihranili veliko sredstev. V letu 2014 smo realizirali eno javno naročilo po odprtem postopku in dve 
javni naročili po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Po postopku javnega naročila male 
vrednosti smo izvedli dve naročili, po postopku s pogajanji brez prehodne objave pa eno naročilo. 
 
MKL je vključena v sistem notranje revizije MOL, zato je Služba za notranjo revizijo MOL izvedla 
notranjo revizijo o pravilnosti javnega naročanja za leto 2013 v javnem zavodu. Revizija je bila 
izvedena v obdobju od. 2.6. do 13.6. 2014. Predmet revizije je bila pravilnost poslovanja javnega 
zavoda na področju javnega naročanja v letu 2013, pri čemer so bile pregledane delovne naloge 
posameznikov, odgovornih za izvedbo postopkov javnega naročanja. Na podlagi revizije nam je bilo 
izdano Končno poročilo o notranji reviziji št. 06000-40/2014-8 z dne 20.6.2014, ki je vsebovalo sedem 
(7) priporočil za boljše poslovanje. Na dana priporočila notranje revizije smo se odzvali z odzivnim 
poročilom št. 003-6/2014-9 z dne 9.9.2014, v katerem smo navedli sprejete ukrepe in dne 17.9.2014 
prejeli obvestilo o uresničevanju priporočil št. 06001-40/2014-10, da so naše aktivnosti v zvezi z 
danimi  priporočili ocenjene kot zadovoljive. 
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Izdelana je bila tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je pokazala, da v vseh 
segmentih nadzora dosegamo polje »pretežni del poslovanja«, torej med 50 in 90% pričakovanega 
obsega nadzora.  
 
 
 
 

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI  

 
Knjižnica je glede nakupa novega gradiva še vedno v nevarnem območju in je letos spet zmanjšala 
skupni obseg prirasta, še posebej pa nakupa knjižničnega gradiva. Kot smo poročali zgoraj, je sicer 
več kot 11 odstotno znižanje javnih sredstev za nakup (8% znižanje vseh sredstev za nakup) 
rezultiralo v le 4 odstotnem padcu nakupa, kar je posledica nekoliko nižje povprečne cene na trgu in 
dejstva, da založniki izdajajo precej manj dragih in zahtevnih publikacij. 
 
Kljub pričakovanemu znižanju izposoje in obiska je presenečenje leta 2014 padec drugih kazalnikov 
poslovanja z uporabniki. Smo ga sicer deloma pričakovali, vendar ne tudi načrtovali. Menimo pa, da je 
padec kazalnikov trenuten in bodo trendi v naslednjih letih spet pozitivni, seveda v pogojih relativno 
normalnega dostopa do javnih sredstev za izvajanje dejavnosti. 
 
Izposoja gradiva se nam je znižala na 4.622.972, za 1,75%, za 82.500 izvodov (2013: 1,14%), 
posledično tudi obisk, kar pripisujemo več razlogom:  
- večmesečni zaprtosti knjižnic Šentvid in Savsko naselje, ki sta bili v prenovi. Obe skupaj sta še v letu 
2012 izposodili okrog 200.000 izvodov gradiva, v letu 2013 165.000, v letu 2014 pa le 122.032 enot. 
Samo pri teh dveh knjižnicah je primanjkljaj izposoje 78.000 enot. Pričakujemo ponovno rast izposoje 
v tekočem  letu. 
- ukinitvi Knjižnice Brdo (ki je imela v povprečju 15.000 enot izposoje letno) in Knjižnice Kolodvor. Obe 
knjižnici smo zaradi neprimernosti prostorov ukinili. 
- slabšemu financiranju nakupa gradiva – dodatni upad sredstev v primerjavi s prejšnjim letom; 
- premajhnemu številu kupljenih izvodov bolj iskanih knjig; 
- premajhnemu nakupu novega gradiva v manjših krajevnih knjižnicah – večina občin izven MOL 
financira nakup gradiva z bistveno prenizkimi sredstvi glede na zakonske minimalne pogoje. 
 
 
Knjižnica je v največji možni meri izpolnila zastavljene vsebinske cilje za leto 2014 in si med letom 
postavila tudi nekatere nove. Od načrtovanih 46 projektov iz Programa dela MKL 2014 smo 
popolnoma ali deloma izvedli 41 projektov, dodali smo štiri nove: Parada učenja Ljubljana 2014, 
Zakladi Zaloga: vključevanje lokalne skupnosti v načrtovanje nove Knjižnice Zalog, evropska projekta 
Po nova znanja v knjižnico in LinkINjob (Erasmus+) ter zaključili iz leta 2013 prestavljen projekt Vinil 
za sladokusce. V letu 2014 smo tako izpeljali skupno 46 projektov.  
 
Razlogi za opustitev ali preložitev projektov v letu 2014: 
 
Pregled in poenotenje delovnih procesov: ker so postopki definicij in redefinicij delovnih procesov 
stalna in trajna naloga vodstva, se razvoj delovnih procesov prenaša na nivo rednih nalog in ne bo več 
obravnavan kot projekt. 
 
Ljubljansko barje: Na podlagi razstave »Ljudje z Ljubljanskega barja« Javnega zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje (KPLB) ter raziskovalne naloge »Življenje na Barju od začetka 20. stoletja do danes« 
smo želeli pripraviti obsežno in kvalitetno digitalno zbirko o Ljubljanskem barju. Za zdaj se je 
sodelovanje s KPLB izkazalo za neplodno, saj v celotnem letu z njihove strani nismo uspeli pridobiti 
podatkov o fotografijah ter lastnikih avtorskih pravic zanje, brez katerih zbirke nismo mogli objaviti na 
portalu Kamra.  
SUIV v MKL (sistem za upravljanje informacijske varnosti): Zaradi prevelike količine dela v Oddelku za 
informatiko in zmanjšanja števila zaposlenih (v letu 2014 MOL ni odobril nadomestne zaposlitve enega 
informatika) je projekt preložen v naslednja leta. 
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Plačljiva dostava in odvoz gradiva: Projekt je prestavljen v leto 2015. Razlog je še nerealizirana 
sistemska podpora s strani IZUM, ki je pogoj za uvedbo storitve. 
 
Usposabljanje informatorjev za svetovanje uporabnikom: V letu 2014 je bila ugotovljena vsebinska 
povezava z aktivnostmi za priporočanje in vrednotenje literature; projekt bo v prihodnje potekal v 
okviru dejavnosti MKL Priporočamo – Svetujemo – Vrednotimo; opravljen je bil pregled temeljne 
literature in oblikovanje teoretskih izhodišč. 
 
Na različne razpise smo prijavili 9 projektov:  

- Na razpis JAK za promocijo branja smo uspešno prijavili dva projekta in potrjena dva 
projekta, Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014 in Strokovne srede. 

- Na neposredni poziv MIZKŠ za oddajo Predloga finančnega načrta in programa izvajanja 
posebnih nalog OOK smo uspešno prijavili program za leto 2014. 

- Na razpis MIZŠ za izobraževanje odraslih smo uspešno prijavili koordinacijo projektov v 
TVU. 

- Na razpis MK smo uspešno prijavili nakup IKT opreme (računalniki za uporabnike in del 
sistema RFID). 

- Na razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska smo uspešno 
prijavili domoznansko serijsko publikacijo »Ljubljana med nostalgijo in sanjami«. 

- Na razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih posvetov smo neuspešno 
prijavili mednarodno posvetovanje »Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za 
potrebe knjižnic«. 

- Na razpis EU Erasmus+ smo uspešno prijavili v mobilnost zaposlenih projekt »Po nova 
znanja za knjižnico«, v okviru katerega bodo štirje zaposleni iz MKL obiskali štiri 
partnerske organizacije v Italiji, Veliki Britaniji in na Irskem. 

- V okviru programa EU Erasmus+ smo kot koordinatorji za šest evropskih partnerskih 
knjižnic uspešno prijavili v strateška partnerstva projekt »LinkINjob: job-hunting with the 
help of librarians«, ki je namenjen oblikovanju učnih aktivnosti za brezposelne in modula 
za knjižničarje, ki delajo z brezposelnimi. 

 
Od poslanih prijav na razpise za financiranje projektov je bila ena neuspešna. Kljub temu ocenjujemo 
kot neuspeh tudi dejstvo, da ni več mogoče pričakovati sofinanciranja projekta Megakviz, ki je izjemno 
uspešen projekt za otroke na območju celotne Slovenije, s strani JAK. Zaradi tega dejstva ga ne 
prijavljamo več na razpis, ampak ga financiramo v celoti z lastnimi sredstvi. 
 
Prav tako se nam iz leta v leto zmanjšujejo sredstva za izobraževanje odraslih v okviru projektov 
Borza znanja in Središče za samostojno učenje, ki sta financirana s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Posledično smo morali ob koncu leta zmanjšati obseg izvajanja 
programov. Te primanjkljaje poskušamo izravnavati s pridobivanjem sredstev na evropskih projektnih 
razpisih. 
 
 
 

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE NA DRUGA   
PODROČJA 

 
Učinki strokovnega delovanja knjižnice se odražajo na območju knjižnične mreže MKL v Ljubljani in 
njeni okolici, v osrednjeslovenski regiji, kjer MKL deluje kot osrednja območna knjižnica, pa tudi v 
širšem slovenskem prostoru. Številne strokovne kompetence v MKL zaposlenih bibliotekarjev in drugih 
strokovnih delavcev smo se zavestno odločili prenašati tudi v druge knjižnice, če so za to 
zainteresirane, bodisi v obliki vodenja ali sodelovanja v delovnih skupinah ali v obliki projektov, 
strokovnih člankov, priročnikov in analiz ter neposrednega izobraževanja pa tudi raznih informacijskih 
produktov. Prepričani smo, da prenos naših znanj izven »zidov« knjižnice bogati celotno knjižnično 
stroko, ob tem pa smo zmeraj veseli, če lahko povzamemo kakšno dobro prakso od drugih knjižnic. 
Tak primer je bila v letu 2014 naša vključitev v portal Dobre.knjige.si, ki sta ga razvili osrednji knjižnici 
v Kopru in Novi Gorici, pri katerem želimo v naslednjem obdobju tudi sodelovati pri razvoju sistema za 
ocenjevanje kvalitete priporočenih del. 
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Zaposleni v knjižnici sodelujemo v Upravnem odboru Združenja splošnih knjižnic Slovenije, v strokovni 
komisiji Ministrstva za kulturo za knjižničarstvo, v Združenju bibliotekarskih društev Slovenije in 
Društvu bibliotekarjev Ljubljana, v nadzornem odboru Portala KAMRA, strokovnih svetih drugih 
knjižnic in v raznih organizacijah za promocijo knjige in branja, s poudarkom na književnosti za otroke 
in mlade. Knjižnica je tudi članica Slovenske sekcije IBBY, mednarodne organizacije knjižničnih 
združenj IFLA, pa tudi združenj miniaturne knjige. Povezujemo se z drugimi javnimi zavodi v MOL, 
Narodno in univerzitetno knjižnico ter številnimi nevladnimi organizacijami. S strokovnimi stališči in 
pobudami sodelujemo pri oblikovanju in spremembah knjižnične zakonodaje. Knjižnica je vse bolj 
prisotna tudi v medijih. Verjamemo, da s takimi aktivnostmi prispevamo k razvoju stroke. 
 
V letu 2014 smo izvedli štiri večje projekte na področju investicij in investicijskega vzdrževanja – 
gradbeno obnovo in opremo dveh knjižnic, vzpostavitev nove računalniške učilnice ter obsežen nakup 
IKT (15 računalnikov za učilnico, cca 40 računalnikov za izposojevalne točke v vseh knjižnicah MKL in 
en knjigomat). S tem smo, čeprav v majhni meri, pozitivno vplivali na trg gradbeništva, pohištvene 
industrije, IKT prodaje, različnih obrti in dejavnosti ter trgovine. Pa tudi na trg dela, saj smo sodelovali 
s številnimi strokovnjaki za različna področja. 
 
Bogata knjižnična zbirka (kljub temu, da smo nakup gradiva realno precej zmanjšali, je naša zbirka še 
zmeraj zelo velika) ugodno vpliva na možnosti branja in izobraževanja uporabnikov, pomembno je 
enotno poslovanje vseh naših knjižnic ter uvajanje sodobnih tehnologij, kar vse lajša dostop do znanja 
in informacij. Prav tako je pomembno, da se usmerjamo v obnovo naših knjižnic, saj bomo samo s 
sprotnim vzdrževanjem knjižničnih prostorov, da bodo na ravni, kakršno pričakuje sodobni uporabnik, 
lahko izvajali dejavnosti, ki bodo ljudi dejansko privabile v naše knjižnice. Usmerjenost v cilj, da 
postanemo »tretji prostor«, promocijske in kulturne dejavnosti ter zanimiva izobraževalna ponudba za 
vsakdanje življenje lahko precej vplivajo na raven življenja Ljubljančanov. 
 
MKL je v vseh postopkih poslovanja ter dela z gradivom in uporabniki povsem informatizirana, zato 
tudi zelo poudarjamo uporabo knjižnice in poslovanje preko spleta. Poleg sistema COBISS in sistema 
za notranje poslovanje je naše okno v svet spletna stran MKL, ki ji tudi namenjamo izjemno pozornost 
– rezultat tega sta v letu 2014 že druga nagrada za najboljšo spletno stran v javnem sektorju in tretje 
mesto za uredniško delo WEBSI 2014 (v letu 2013 smo prejeli nagrado Netko). Spletna stran je 
izjemnega pomena za uporabnike naših knjižnic, ki lahko s pomočjo spletnih storitev bistveno 
spremenijo in si olajšajo uporabo knjižnice ter hkrati pridejo do informacij na enem mestu. Kvalitetna 
spletna stran torej razširja vidnost knjižnice občutno preko vsakoletnega končnega števila vpisanih 
članov na mnogo večjo populacijo. Prav zato MKL na svoji spletni strani aktivno priporoča gradivo iz 
svojih zbirk, kljub temu da se je vključila tudi v vseslovenski portal Dobre knjige in začela (v letu 2013) 
izposojati e-knjige na platformi BIBLOS.  
 
Tudi v letu 2014 smo na nivoju regije izvajali naš uspešni projekt, Poletavci – poletni bralci, ki vsakič 
pritegne večje število otrok, vsako leto iz bolj oddaljenih krajev, tudi iz tujine. Že več let MKL preko 
oddelka Pionirska izvaja vseslovenske projekte, kot so Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz, 
Priporočilni seznam knjig za otroke, Rastem s knjigo in Strokovne srede, s katerimi odpiramo 
pomembne strokovne teme tako za mladinske knjižničarje kot za založnike. Podeljujemo priznanja 
»Zlata hruška« MKL, ki je zaščitena blagovna znamka MKL za označevanje kakovostnih mladinskih 
knjig in je projekt, ki vpliva na področje mladinskega knjižničarstva, založništva in knjigotrštva po vsej 
Sloveniji. Izvajamo tudi koordinacijo izobraževanja odraslih v Borzah znanja in Središčih za 
samostojno učenje po vsej Sloveniji v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in 
Andragoškim centrom Slovenije,. S storitvami Borze dela segamo na področje zaposlovanja in sociale, 
z Zdravstvenim kotičkom pa na področje posredovanja informacij o zdravstvenih storitvah in osebnem 
zdravju. 
 
Tudi preko Slovanske knjižnice in uredništva portala KAMRA MKL širi svoje sodelovanje s knjižnicami 
in drugimi institucijami, zlasti s projekti domoznanskih razstav, digitalizacije, zbiranja dokumentov in 
fotografij od uporabnikov, posredovanjem filmov knjižnicam v skupno predvajanje. V tem okviru MKL 
spodbuja nove oblike sodelovanja zlasti z institucijami kulturne dediščine. 
 
Knjižnica s svojim poslovanjem vpliva ne le na gospodarski utrip v podjetjih, s katerimi sodeluje, 
ampak pri izvajanju svojih storitev prinaša možnost dela številnim avtorjem in drugim, ki delujejo 
samostojno. S tem pozitivno prispeva k razvoju tega segmenta trga dela. V letu 2014 smo spet 
povečali število prireditev in izobraževanj v celotni mreži MKL ter zlasti v Trubarjevi hiši literature 
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stabilizirali programsko shemo ter s tem izboljšali predvidljivost možnosti za delo naših zunanjih 
sodelavcev. 
 
Prepričani smo, da MKL s svojim delovanjem uspešno prispeva svoj delež tako k razvoju knjižnične 
stroke kot tudi k razvoju Ljubljane. Pridružuje se številnim projektom, ki potekajo v MOL s ciljem 
izboljšati življenje, zlasti izobrazbo in dobro počutje meščanov (npr. v 2014 projekt Emona 2000) ter 
gospodarskemu utripu v Ljubljani in okolici. Javna sredstva za izvajanje javne službe in tista, ki smo jih 
prejeli iz nejavnih virov, smo tudi v letu 2014 uporabili za uspešno izvajanje knjižnične javne službe, ki 
vpliva ne le na razvoj bralne pismenosti, kot mnogi mislijo, ampak na najrazličnejša področja življenja, 
na prvi pogled povsem nepovezana s knjižnico. 
 
 
 
 

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  
 
Stanje kadrov v letu 2014 
 
Skupno število zaposlenih, izraženo v polnem deležu zaposlitve na dan 31.12.2014:  
220,5 (od tega 6 invalidov) po tarifnih skupinah: 

• I – IV: 5,5 
• V: 52,5 
• VI: 30,5 
• VII: 132 

 
Zaposlene financirajo: 

• 198 Mestna občina Ljubljana,  
• 3,5 Občina Škofljica,  
• 3,5 Občina Brezovica,  
• 3 Občina Ig,  
• 2 Občina Vodice,  
• 1,5 Občina Velike Lašče,  
• 1,5 Občina Dobrova – Polhov Gradec,  
• 0,5 Občina Horjul,  
• 2 Ministrstvo za kulturo,  
• 3 druga javna sredstva za opravljanje javne službe in 
• 2  nejavna sredstva za opravljanje javne službe. 

 
Pojasnila zaposlitev v letu 2014: 

- Število zaposlenih za krajši delovni čas na 31.12.2013: 13 (od tega 5 invalidk, 1 delavka, ki 
koristi krajši delovni čas iz naslova starševstva in 3 delavci, ki zasedajo drugo polovico 
njihovih delovnih mest) 

- Število delavk na porodniškem dopustu: skupaj 15 
- Število delavcev, ki je koristilo očetovski dopust: 3 
- Število prekinitev delovnega razmerja zaradi upokojitve: 1  
- Število sporazumnih prekinitev delovnega razmerja: 2 

 
Poleg tega so centri za socialno delo v letu 2014 k nam napotil 12 kandidatov za delo v splošno korist, 
od katerih jih je 5 opravilo oz. nastopilo delo in bodo skupaj opravili 2.139 ur  dela v splošno korist. 
 
Ob koncu leta 2014 smo na podlagi interventne zakonodaje čakali na soglasje ustanovitelja za 
nadomestitev osmih zaposlenih na delovnih mestih, ki so se izpraznila med letom. 
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13 POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU, 
INVESTICIJAH IN NAKUPU OPREME  

 
 

13.1 Javna naročila  
 
 
Izvedeni postopki javnega naročanja 
 
V letu 2014 smo izvedli eno javno naročilo po odprtem postopku in dve javni naročili po postopku 
zbiranja ponudb po predhodni objavi: 

- Izvajanje tiskarskih storitev za obdobje treh let 
- Dobava, montaža, vzpostavitev in vzdrževanje sistema za upravljanje in varovanje 

knjižničnega gradiva na osnovi radio frekvenčne identifikacije (RFID) v krajevni enoti MKL 
Knjižnici Šentvid 

- Storitve čiščenja poslovnih prostorov Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje treh let 
 
Po postopku javnega naročila male vrednosti smo izvedli dve naročili: 

- Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče notranje opreme za Knjižnico Savsko 
naselje 

- Sukcesivna dobava samolepilnih folij za zaščito knjižničnega gradiva za obdobje dveh let 
 
Po postopku s pogajanji brez prehodne objave smo izvedli naročilo: 

- Uporaba kartice Urbana za člansko izkaznico Mestne knjižnice Ljubljana in za plačevanje v 
Mestni knjižnici Ljubljana (postopek še ni končan) 

 
V skladu z 20. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS 128-5409/2006, 16-488/2008, 34-
1367/2008, 19-805/2010, 18-766/2011, 43-1781/2012, 90-3526/2012, 19-664/2014) smo oddali 
naročilo storitev iz varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, ki sodijo med storitve iz Seznama 
storitev B. 
 
 

13.2. Investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, DI in IKT  
 
Vrednost investicij v letu 2014 skupaj je bila 
298.506,33 EUR 

      

            

1.  Razdelitev po vrstah:         

 Investicijsko 
vzdrževanje 

  39.391,07      

 Licence in programska 
oprema 

  7.090,80      

 IKT oprema    82.132,44      

 Pohištvo in druga 
oprema 

  162.273,00      

 Drobni inventar    7.619,02      

 Skupaj     298.506,33      

            

2.  Viri sredstev:          

 Poslovni izid 2013    176.510,36      

 MOL     100.000,00 (še nismo prejeli 
80.000) 

   

 MK     10.180,00      
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V skladu s 13. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 30/08 in 105/08) je Svet javnega zavoda na svoji 19. seji dne 23. 02. 2015 potrdil Letno poročilo 
Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2014 ter Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice, ki je priloga in sestavni del letnega poročila KL za 2014. 
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Priloga 1: ODPRTOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC MED LETOM IN POLETI 
 
Odprtost med letom 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Črnuče 8:00–19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 10:00–15:00 12:30–19:30 / 

Knjižnica dr. France Škerl 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Glinškova pl. 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Savsko naselje / 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Jožeta Mazovca 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Fužine 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Jarše 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Polje 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Zadvor 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 8:00–15:00 / 

Knjižnica Zalog 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 

Knjižnica Otona Župančiča 8:00–20:00 10:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–13:00 

Knjižnica Kolodvor 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Nove Poljane 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Poljane 8:00–19:00 10:00–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Prežihov Voranc 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Grba 8:00–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Rudnik 8:00–19:00 8:00–19:00 8:00–19:00 12:30–19:00 8:00–19:00 8:00–13:00 

Knjižnica Brezovica 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Podpeč / 12:30–19:00 / 10:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Dobrova 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Knjižnica Frana Levstika 12:30–19:00 / 10:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Horjul / 8:00–15:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Knjižnica Ig 8:00–19:00 / 8:00–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Škofljica 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 12:30–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Šiška 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 8:00–13:00 

Knjižnica Gameljne 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Šentvid 8:00–19:30 8:00–19:30 8:00–19:30 10:00–19:30 8:00–19:30 / 

Knjižnica Vodice 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Slovanska knjižnica 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–13:00 

Trubarjeva hiša literature / 10:00–18:00 10:00–18:00 10:00–18:00 10:00–18:00 / 

Potujoča knjižnica  Potujoča knjižnica ima poseben razpored po krajih, ki jih obiskuje. 
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Poletna odprtost 
 
 

Krajevna knjižnica Pon Tor Sre Čet Pet Sob 

Knjižnica Bežigrad 12:30–19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–13:00 

Knjižnica Črnuče 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 / 

Knjižnica dr. F. Škerl 12:30–19:00 / 8:00–15:00 12:30–19:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Glinškova p. 12:30–19:00 8:00–15:00 / 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Savsko n. / 12:30–19:00 8:00–15:00 / / / 

Knjižnica Jožeta Mazovca 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–13:00 

Knjižnica Fužine 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 / 

Knjižnica Jarše 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 / / 

Knjižnica Polje 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 / 

Knjižnica Zadvor / / 12:30–19:00 / 8:00–15:00 / 

Knjižnica Zalog / 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Otona Župančiča 8:00–20:00 10:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–20:00 8:00–13:00 

Knjižnica Kolodvor 12:30–19:00 12:30–19:00 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Nove Poljane 12:30–19:00 / / 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Poljane / 12:30–19:00 12:30–19:00 / 8:00–15:00 / 

Knjižnica Prežihov Voranc 12:30-19:30 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–13:00 

Knjižnica Grba 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 / 

Knjižnica Rudnik 12:30–19:00 8:00–15:00 8:00–15:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / 

Knjižnica Brezovica / 12:30–19:00 8:00–15:00 12:30–19:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Podpeč / 12:30–19:00 / 8:00–15:00 / / 

Knjižnica Dobrova / 12:30–19:00 12:30–19:00 / 8:00–15:00 / 

Knjižnica Frana Levstika 12:30–19:00 / / 12:30–19:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Horjul / / 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Knjižnica Ig 12:30–19:00 / 12:30–19:00 8:00–15:00 8:00–15:00 / 

Knjižnica Škofljica 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 / 

Knjižnica Šiška 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 8:00–15:00 8:00–13:00 

Knjižnica Gameljne / 12:30–19:00 12:30–19:00 12:30–19:00 / / 

Knjižnica Šentvid 8:00–15:00 12:30–19:30 8:00–15:00 12:30–19:30 12:30–19:30 / 

Knjižnica Vodice 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 12:30–19:00 / 

Slovanska knjižnica 8:00–15:00 8:00–15:00 9:00–17:00 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–13:00 

Trubarjeva hiša literature / 10:00–16:00 10:00–16:00 10:00–16:00 10:00–16:00 / 

Potujoča knjižnica od 01. 07. do 24. 08. 2014 ni obiskovala postajališč 
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Priloga 2: ZALOGA GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 123.557 19.541 3.422 146.520 
Knjižnica Črnuče 30.167 7.665 270 38.102 
Knjižnica dr. France Škerl 28.641 6.955 320 35.916 
Knjižnica Glinškova ploščad 26.672 6.168 272 33.112 
Knjižnica Savsko naselje 21.356 1.888 141 23.385 

KB SKUPAJ 230.393 42.217 4.425 277.035 

Knjižnica Jožeta Mazovca 81.102 10.810 1.347 93.259 
Knjižnica Fužine 33.624 2.951 627 37.202 
Knjižnica Jarše 22.546 809 461 23.816 
Knjižnica Polje 49.004 3.217 1.073 53.294 
Knjižnica Zadvor 8.964 1.063 141 10.168 
Knjižnica Zalog 22.492 1.277 183 23.952 

KJM SKUPAJ 217.732 20.127 3.832 241.691 

Knjižnica Otona Župančiča 254.371 33.757 12.425 300.553 
Knjižnica Kolodvor 27 14 0 41 
Knjižnica Nove Poljane 6.845 2.497 94 9.436 
Knjižnica Poljane 11.656 1.444 92 13.192 

KOŽ SKUPAJ 272.899 37.712 12.611 323.222 

Knjižnica Prežihov Voranc 101.808 15.707 1.087 118.602 
Knjižnica Grba 24.635 4.531 232 29.398 
Knjižnica Rudnik 45.149 5.041 464 50.654 
Knjižnica Brezovica 14.381 2.262 110 16.753 
Knjižnica Notranje Gorice 5.045 340 7 5.392 
Knjižnica Podpeč 9.191 1.034 105 10.330 
Knjižnica Rakitna 3.225 272 4 3.501 
Knjižnica Dobrova 18.245 2.189 277 20.711 
Knjižnica Polhov Gradec 3.684 121 7 3.812 
Knjižnica Šentjošt 2.715 51 0 2.766 
Knjižnica Frana Levstika 18.069 2.001 159 20.229 
Knjižnica Rob 2.176 174 3 2.353 
Knjižnica Horjul 11.629 1.383 100 13.112 
Knjižnica Ig 23.718 2.567 343 26.628 
Knjižnica Škofljica 27.061 3.340 511 30.912 

KPV SKUPAJ 310.731 41.013 3.409 355.153 

Knjižnica Šiška 147.060 15.938 979 163.977 
Knjižnica Gameljne 24.708 2.248 116 27.072 
Knjižnica Šentvid 44.174 5.962 100 50.236 
Knjižnica Vodice 23.156 931 79 24.166 
KŠ SKUPAJ 239.098 25.079 1.274 265.451 
Slovanska knjižnica 101.210 3.035 32.472 136.717 
e-knjižnica 0 482 14 496 
Trubarjeva hiša literature 0 0 47 47 
Potujoča knjižnica 56.490 6.513 171 63.174 
Skupne službe 956 34 381 1.371 
Drugo 48 16 14 78 
MKL SKUPAJ 1.452.488 178.656 58.759 1.689.903 
     

- od tega Knjižnica Jurij Vega 22.931 2.428 109 25.468 
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Priloga 3: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 5.725 1.483 197 7.405 
Knjižnica Črnuče 1.375 462 37 1.874 
Knjižnica dr. France Škerl 1.110 468 38 1.616 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.101 383 34 1.518 
Knjižnica Savsko naselje 654 264 28 946 

KB SKUPAJ 9.965 3.060 334 13.359 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4.115 960 138 5.213 
Knjižnica Fužine 1.532 261 68 1.861 
Knjižnica Jarše 794 98 41 933 
Knjižnica Polje 1.942 273 99 2.314 
Knjižnica Zadvor 668 142 31 841 
Knjižnica Zalog 850 95 38 983 

KJM SKUPAJ 9.901 1.829 415 12.145 

Knjižnica Otona Župančiča 11.362 2.223 1.097 14.682 
Knjižnica Kolodvor 0 0 2 2 
Knjižnica Nove Poljane 451 304 14 769 
Knjižnica Poljane 981 88 22 1.091 

KOŽ SKUPAJ 12.794 2.615 1.135 16.544 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.196 990 217 6.403 
Knjižnica Grba 1.444 531 56 2.031 
Knjižnica Rudnik 1.773 444 79 2.296 
Knjižnica Brezovica 999 207 24 1.230 
Knjižnica Notranje Gorice 77 23 0 100 
Knjižnica Podpeč 384 123 24 531 
Knjižnica Rakitna 95 15 0 110 
Knjižnica Dobrova 540 139 43 722 
Knjižnica Polhov Gradec 64 26 0 90 
Knjižnica Šentjošt 39 4 0 43 
Knjižnica Frana Levstika 695 142 44 881 
Knjižnica Rob 162 13 0 175 
Knjižnica Horjul 404 113 18 535 
Knjižnica Ig 797 203 47 1.047 
Knjižnica Škofljica 1.341 260 72 1.673 

KPV SKUPAJ 14.010 3.233 624 17.867 

Knjižnica Šiška 6.519 1.163 199 7.881 
Knjižnica Gameljne 1.036 263 36 1.335 
Knjižnica Šentvid 1.664 447 78 2.189 
Knjižnica Vodice 456 37 16 509 
KŠ SKUPAJ 9.675 1.910 329 11.914 

Slovanska knjižnica 2.590 95 500 3.185 
e-knjižnica 0 482 6 488 
Trubarjeva hiša literature 0 0 11 11 
Potujoča knjižnica 1.610 273 6 1.889 
Skupne službe 15 9 20 44 
MKL SKUPAJ 61.528 13.718 3.415 78.661 
     
- od tega Knjižnica Jurij Vega 968 212 35 1.215 
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Priloga 4: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – 
STROKA / LEPOSLOVJE) 
 

Krajevna knjižnica Stroka Leposlovje SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 1.662 3.225 4.887 
Knjižnica Črnuče 826 891 1.717 
Knjižnica dr. France Škerl 689 813 1.502 
Knjižnica Glinškova ploščad 665 734 1.399 
Knjižnica Savsko naselje 447 461 908 

KB SKUPAJ - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.461 2.570 4.031 
Knjižnica Fužine 866 847 1.713 
Knjižnica Jarše 517 379 896 
Knjižnica Polje 969 1.115 2.084 
Knjižnica Zadvor 435 376 811 
Knjižnica Zalog 549 402 951 

KJM SKUPAJ - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 2.697 5.709 8.406 
Knjižnica Kolodvor 0 2 2 
Knjižnica Nove Poljane 295 458 753 
Knjižnica Poljane 557 441 998 

KOŽ SKUPAJ - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 1.593 2.722 4.315 
Knjižnica Grba 851 1.003 1.854 
Knjižnica Rudnik 929 1.212 2.141 
Knjižnica Brezovica 607 591 1.198 
Knjižnica Notranje Gorice 60 37 97 
Knjižnica Podpeč 281 229 510 
Knjižnica Rakitna 65 42 107 
Knjižnica Dobrova 356 335 691 
Knjižnica Polhov Gradec 41 45 86 
Knjižnica Šentjošt 26 13 39 
Knjižnica Frana Levstika 450 395 845 
Knjižnica Rob 141 30 171 
Knjižnica Horjul 272 236 508 
Knjižnica Ig 502 511 1.013 
Knjižnica Škofljica 740 779 1.519 

KPV SKUPAJ - - - 

Knjižnica Šiška 1.634 2.801 4.435 
Knjižnica Gameljne 643 629 1.272 
Knjižnica Šentvid 880 1.037 1.917 
Knjižnica Vodice 311 173 484 
KŠ SKUPAJ - - - 

Slovanska knjižnica 1.076 1.782 2.858 
e-knjižnica 376 112 488 
Trubarjeva hiša literature 3 7 10 
Potujoča knjižnica 784 769 1.553 
Skupne službe 0 31 31 
MKL SKUPAJ* 5.540 9.544 15.084 
    

Knjižnica Jurij Vega 579 582 1161 
* - vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
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Priloga 5: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (NASLOVI – ZA 
OTROKE / ZA ODRASLE) 
 

Krajevna knjižnica Za otroke Za odrasle SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 917 3.970 4.887 
Knjižnica Črnuče 576 1.141 1.717 
Knjižnica dr. France Škerl 596 906 1.502 
Knjižnica Glinškova ploščad 511 888 1.399 
Knjižnica Savsko naselje 401 507 908 

KB SKUPAJ - - - 

Knjižnica Jožeta Mazovca 845 3.186 4.031 
Knjižnica Fužine 574 1.139 1.713 
Knjižnica Jarše 368 528 896 
Knjižnica Polje 641 1.443 2.084 
Knjižnica Zadvor 419 392 811 
Knjižnica Zalog 438 513 951 

KJM SKUPAJ - - - 

Knjižnica Otona Župančiča 1.471 6.935 8.406 
Knjižnica Kolodvor 0 2 2 
Knjižnica Nove Poljane 364 389 753 
Knjižnica Poljane 202 796 998 

KOŽ SKUPAJ - - - 

Knjižnica Prežihov Voranc 1.018 3.297 4.315 
Knjižnica Grba 644 1.210 1.854 
Knjižnica Rudnik 705 1.436 2.141 
Knjižnica Brezovica 439 759 1.198 
Knjižnica Notranje Gorice 44 53 97 
Knjižnica Podpeč 263 247 510 
Knjižnica Rakitna 55 52 107 
Knjižnica Dobrova 282 409 691 
Knjižnica Polhov Gradec 35 51 86 
Knjižnica Šentjošt 19 20 39 
Knjižnica Frana Levstika 358 487 845 
Knjižnica Rob 138 33 171 
Knjižnica Horjul 225 283 508 
Knjižnica Ig 398 615 1.013 
Knjižnica Škofljica 575 944 1.519 

KPV SKUPAJ - - - 

Knjižnica Šiška 1.003 3.432 4.435 
Knjižnica Gameljne 542 730 1.272 
Knjižnica Šentvid 654 1.263 1.917 
Knjižnica Vodice 208 276 484 
KŠ SKUPAJ - - - 

Slovanska knjižnica 130 2.728 2.858 
e-knjižnica 20 468 488 
Trubarjeva hiša literature 0 10 10 
Potujoča knjižnica 567 986 1.553 
Skupne službe 0 31 31 
MKL SKUPAJ* 2.838 12.246 15.084 

    
Knjižnica Jurij Vega 434 727 1.161 

* - vrstica ni seštevek iz tabele, ker se isti naslov pojavlja v različnih krajevnih knjižnicah. 
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Priloga 6: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – UDK) 
 

Krajevna knjižnica 0 1 2 3 5 6 7 8 82 9 SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 325 323 135 527 169 528 1.563 361 2.877 597 7.405 
Knjižnica Črnuče 75 59 11 75 48 139 470 54 886 57 1.874 
Knjižnica dr. France Škerl 69 38 2 59 34 153 417 43 726 75 1.616 
Knjižnica Glinškova ploščad 87 46 5 53 30 114 384 37 698 64 1.518 
Knjižnica Savsko naselje 47 21 0 27 17 68 244 20 470 32 946 

KB SKUPAJ 603 487 153 741 298 1.002 3.078 515 5.657 825 13.359 

Knjižnica Jožeta Mazovca 253 203 112 370 133 376 1.012 248 2.101 405 5.213 
Knjižnica Fužine 88 114 6 71 44 162 269 52 972 83 1.861 
Knjižnica Jarše 54 39 1 39 26 85 102 13 536 38 933 
Knjižnica Polje 144 102 15 163 60 184 317 85 1.143 101 2.314 
Knjižnica Zadvor 62 23 4 22 17 93 130 12 453 25 841 
Knjižnica Zalog 66 27 3 32 22 107 97 17 571 41 983 

KJM SKUPAJ 667 508 141 697 302 1.007 1.927 427 5.776 693 12.145 

Knjižnica Otona Župančiča 878 576 246 1.515 420 1.034 2.611 603 5.700 1.099 14.682 
Knjižnica Kolodvor 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
Knjižnica Nove Poljane 42 10 2 15 29 50 303 3 302 13 769 
Knjižnica Poljane 49 43 4 48 28 92 130 33 586 78 1.091 

KOŽ SKUPAJ 970 629 252 1.578 477 1.177 3.044 639 6.588 1.190 16.544 

Knjižnica Prežihov Voranc 331 265 110 440 170 486 1.004 315 2.833 449 6.403 
Knjižnica Grba 90 63 3 70 45 163 527 54 930 86 2.031 
Knjižnica Rudnik 113 103 43 127 56 193 458 79 1.021 103 2.296 
Knjižnica Brezovica 60 38 6 49 22 132 228 13 626 56 1.230 
Knjižnica Notranje Gorice 6 0 1 4 0 4 21 0 63 1 100 
Knjižnica Podpeč 36 5 0 13 6 47 107 14 294 9 531 
Knjižnica Rakitna 5 0 0 6 2 13 17 0 67 0 110 
Knjižnica Dobrova 53 15 1 17 12 69 136 16 378 25 722 
Knjižnica Polhov Gradec 1 2 0 3 0 8 28 0 44 4 90 
Knjižnica Šentjošt 3 0 1 2 2 2 4 0 28 1 43 
Knjižnica Frana Levstika 62 19 2 35 15 89 134 22 469 34 881 
Knjižnica Rob 2 0 0 2 2 8 14 0 145 2 175 
Knjižnica Horjul 25 9 0 16 14 51 99 12 289 20 535 
Knjižnica Ig 52 29 3 49 20 102 205 19 524 44 1.047 
Knjižnica Škofljica 98 54 7 74 41 175 274 50 832 68 1.673 

KPV SKUPAJ 937 602 177 907 407 1.542 3.256 594 8.543 902 17.867 

Knjižnica Šiška 376 335 159 556 198 604 1.225 356 3.525 547 7.881 
Knjižnica Gameljne 69 39 4 42 39 118 259 38 674 53 1.335 
Knjižnica Šentvid 112 81 12 102 52 168 463 79 1.027 93 2.189 
Knjižnica Vodice 27 10 2 14 11 51 31 12 328 23 509 

KŠ SKUPAJ 584 465 177 714 300 941 1.978 485 5.554 716 11.914 

Slovanska knjižnica 209 79 249 356 27 74 430 180 1.128 453 3.185 
e-knjižnica 4 0 0 108 0 0 0 0 376 0 488 
Trubarjeva hiša literature 7 0 0 0 0 0 1 0 3 0 11 
Potujoča knjižnica 91 48 10 88 54 193 271 61 991 82 1.889 
Skupne službe 26 0 0 0 0 3 12 2 0 1 44 

MKL SKUPAJ 4.161 2.857 1.163 5.237 1.890 6.054 14.222 2.928 35.223 4.926 78.661 

            

- od tega Knjižnica Jurij Vega 63 39 4 48 25 115 225 25 607 64 1.215 
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Priloga 7: PRIRAST GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – NAČIN 
NABAVE 
 

Krajevna knjižnica Nakup 
Obvezni 

izvod 
Zamena Dar SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 6.428 30 0 947 7.405 
Knjižnica Črnuče 1.703 3 0 168 1.874 
Knjižnica dr. France Škerl 1.409 12 0 195 1.616 
Knjižnica Glinškova ploščad 1.335 1 0 182 1.518 
Knjižnica Savsko naselje 845 1 0 100 946 
KB SKUPAJ 11.720 47 0 1.592 13.359 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4.867 27 0 319 5.213 
Knjižnica Fužine 1.658 11 0 192 1.861 
Knjižnica Jarše 843 15 0 75 933 
Knjižnica Polje 2.155 39 0 120 2.314 
Knjižnica Zadvor 737 5 0 99 841 
Knjižnica Zalog 906 8 0 69 983 
KJM SKUPAJ 11.166 105 0 874 12.145 
Knjižnica Otona Župančiča 10.972 1.551 5 2.154 14.682 
Knjižnica Kolodvor 2 0 0 0 2 
Knjižnica Nove Poljane 588 18 0 163 769 
Knjižnica Poljane 1.037 30 0 24 1.091 
KOŽ SKUPAJ 12.599 1.599 5 2.341 16.544 
Knjižnica Prežihov Voranc 5.944 35 0 424 6.403 
Knjižnica Grba 1.893 17 0 121 2.031 
Knjižnica Rudnik 2.188 17 0 91 2.296 
Knjižnica Brezovica 1.183 1 0 46 1.230 
Knjižnica Notranje Gorice 76 3 0 21 100 
Knjižnica Podpeč 503 1 0 27 531 
Knjižnica Rakitna 80 1 0 29 110 
Knjižnica Dobrova 670 3 0 49 722 
Knjižnica Polhov Gradec 31 0 0 59 90 
Knjižnica Šentjošt 30 1 0 12 43 
Knjižnica Frana Levstika 839 0 0 42 881 
Knjižnica Rob 35 0 0 140 175 
Knjižnica Horjul 461 5 0 69 535 
Knjižnica Ig 997 0 0 50 1.047 
Knjižnica Škofljica 1.621 1 0 51 1.673 
KPV SKUPAJ 16.551 85 0 1.231 17.867 
Knjižnica Šiška 7.241 28 0 612 7.881 
Knjižnica Gameljne 1.269 5 0 61 1.335 
Knjižnica Šentvid 2.061 21 1 106 2.189 
Knjižnica Vodice 432 2 0 75 509 
KŠ SKUPAJ 11.003 56 1 854 11.914 
Slovanska knjižnica 1.356 260 9 1.560 3.185 
e-knjižnica 298 0 0 190 488 
Trubarjeva hiša literature 11 0 0 0 11 
Potujoča knjižnica 1.701 26 0 162 1.889 
Skupne službe 19 5 0 20 44 
MKL SKUPAJ 67.606 2.184 15 8.856 78.661 
      
- od tega Knjižnica Jurij Vega 1.182 1 0 32 1.215 
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Priloga 8: ODPIS GRADIVA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (IZVODI – TIPI 
GRADIVA) 
 

Krajevna knjižnica Knjige 
Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 4.643 1456 371 6.470 
Knjižnica Črnuče 900 450 11 1.361 
Knjižnica dr. France Škerl 437 172 69 678 
Knjižnica Glinškova ploščad 784 1036 58 1.878 
Knjižnica Savsko naselje 1.716 28 110 1.854 
KB SKUPAJ 8.480 3142 619 12.241 
Knjižnica Jožeta Mazovca 4.491 307 99 4.897 
Knjižnica Fužine 1.036 229 148 1.413 
Knjižnica Jarše 474 162 16 652 
Knjižnica Polje 1.201 144 422 1.767 
Knjižnica Zadvor 7 3 7 17 
Knjižnica Zalog 470 81 62 613 
KJM SKUPAJ 7.679 926 754 9.359 
Knjižnica Otona Župančiča 15.593 827 756 17.176 
Knjižnica Kolodvor 13 11 48 72 
Knjižnica Nove Poljane 21 24 16 61 
Knjižnica Poljane 607 4 71 682 
KOŽ SKUPAJ 16.234 866 891 17.991 
Knjižnica Prežihov Voranc 5.964 382 516 6.862 
Knjižnica Brdo 9.353 346 67 9.766 
Knjižnica Grba 1.018 56 30 1.104 
Knjižnica Rudnik 811 205 88 1.104 
Knjižnica Brezovica 117 33 22 172 
Knjižnica Notranje Gorice 427 37 0 464 
Knjižnica Podpeč 25 39 72 136 
Knjižnica Rakitna 1 0 0 1 
Knjižnica Dobrova 470 11 19 500 
Knjižnica Polhov Gradec 107 1 0 108 
Knjižnica Šentjošt 67 0 0 67 
Knjižnica Frana Levstika 1.096 114 111 1.321 
Knjižnica Rob 34 6 0 40 
Knjižnica Horjul 454 120 37 611 
Knjižnica Ig 209 23 55 287 
Knjižnica Škofljica 501 92 52 645 
KPV SKUPAJ 20.654 1465 1069 23.188 
Knjižnica Šiška 4.137 1279 196 5.612 
Knjižnica Gameljne 968 15 56 1.039 
Knjižnica Šentvid 5.164 60 205 5.429 
Knjižnica Vodice 1.074 16 104 1.194 
KŠ SKUPAJ 11.343 1370 561 13.274 
Slovanska knjižnica 9 0 14 23 
e-knjižnica 0 0 4 4 
Trubarjeva hiša literature 0 0 5 5 
Potujoča knjižnica 788 614 27 1.429 
Skupne službe 6 0 10 16 
MKL SKUPAJ 65.722 8416 4135 78.273 
     
- od tega Knjižnica Jurij Vega 529 33 181 743 
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Priloga 9: ČLANSTVO PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica Aktivni člani Novo vpisani člani 

otroci odrasli SKUPAJ otroci odrasli SKUPAJ 

Knjižnica Bežigrad 1.803 13.618 15.421 206 1.186 1.392 

Knjižnica Črnuče 605 2.141 2.746 73 160 233 

Knjižnica dr. France Škerl 441 1.599 2.040 56 129 185 

Knjižnica Glinškova ploščad 357 1.506 1.863 42 92 134 

Knjižnica Savsko naselje 143 427 570 30 26 56 

KB SKUPAJ - - - 407 1.593 2.000 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1.599 7.405 9.004 171 626 797 

Knjižnica Fužine 1.003 3.473 4.476 102 293 395 

Knjižnica Jarše 612 1.168 1.780 69 85 154 

Knjižnica Polje 1.184 3.462 4.646 114 258 372 

Knjižnica Zadvor 255 557 812 31 35 66 

Knjižnica Zalog 577 1.149 1.726 52 68 120 

KJM SKUPAJ - - - 539 1.365 1.904 

Knjižnica Otona Župančiča 2.382 27.018 29.400 288 3.405 3.693 

Knjižnica Kolodvor 0 55 55 0 2 2 

Knjižnica Nove Poljane 237 552 789 19 17 36 

Knjižnica Poljane 182 1.606 1.788 20 99 119 

KOŽ SKUPAJ - - - 327 3.523 3.850 

Knjižnica Prežihov Voranc 2.210 11.237 13.447 253 944 1.197 

Knjižnica Brdo 32 87 119 0 0 0 

Knjižnica Grba 756 2.230 2.986 61 153 214 

Knjižnica Rudnik 1.190 3.381 4.571 114 243 357 

Knjižnica Brezovica 508 1.183 1.691 70 104 174 

Knjižnica Notranje Gorice 214 115 329 - - - 

Knjižnica Podpeč 225 417 642 27 31 58 

Knjižnica Rakitna 37 41 78 - - - 

Knjižnica Dobrova 300 656 956 21 32 53 

Knjižnica Polhov Gradec 24 14 38 - - - 

Knjižnica Šentjošt 26 19 45 - - - 

Knjižnica Frana Levstika 258 409 667 32 38 70 

Knjižnica Rob 31 22 53 - - - 

Knjižnica Horjul 223 427 650 14 29 43 

Knjižnica Ig 494 955 1.449 51 101 152 

Knjižnica Škofljica 923 1.687 2.610 94 155 249 

KPV SKUPAJ - - - 737 1.830 2.567 

Knjižnica Šiška 2.553 14.330 16.883 360 1.344 1.704 

Knjižnica Gameljne 264 1.007 1.271 13 71 84 

Knjižnica Šentvid 770 3.309 4.079 121 257 378 

Knjižnica Vodice 282 941 1.223 46 73 119 

KŠ SKUPAJ - - - 540 1.745 2.285 

Slovanska knjižnica 118 2.461 2.579 1 81 82 

Potujoča knjižnica 419 1.077 1.496 42 73 115 

OPAC 202 1.919 2.121 0 2 2 

SKUPAJ 16.476 65.381 81.857 2.593 10.212 12.805 
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Priloga 10: OBISK PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 

Krajevna knjižnica 
Izposoja na dom 

Izposoja v 
knjižnici 

Obisk 
prireditev 

SKUPAJ 
SKUPAJ 

otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 15.175 142.870 34 478 1.720 3.440 16.929 146.788 163.717 

Knjižnica Črnuče 5.611 25.102 0 3 483 25 6.094 25.130 31.224 

Knjižnica dr. France Škerl 4.989 21.697 1 3 636 490 5.626 22.190 27.816 

Knjižnica Glinškova ploščad 3.341 17.086 0 3 913 70 4.254 17.159 21.413 

Knjižnica Savsko naselje 644 2.189 0 0 184 309 828 2.498 3.326 

KB SKUPAJ 29.760 208.944 35 487 3.936 4.334 33.731 213.765 247.496 

Knjižnica Jožeta Mazovca 11.570 66.842 5 26 1.633 787 13.208 67.655 80.863 

Knjižnica Fužine 7.259 39.262 0 8 1.692 2.005 8.951 41.275 50.226 

Knjižnica Jarše 5.513 11.596 12 18 933 214 6.458 11.828 18.286 

Knjižnica Polje 9.844 38.459 3 16 2.880 162 12.727 38.637 51.364 

Knjižnica Zadvor 2.133 6.732 1 6 691 138 2.825 6.876 9.701 

Knjižnica Zalog 5.249 10.731 2 4 2.114 406 7.365 11.141 18.506 

KJM SKUPAJ 41.568 173.622 23 78 9.943 3.712 51.534 177.412 228.946 

Knjižnica Otona Župančiča 17.688 314.453 58 2.665 2.914 13.577 20.660 330.695 351.355 

Knjižnica Kolodvor 0 29 0 0 0 40 0 69 69 

Knjižnica Nove Poljane 2.378 4.684 1 3 0 0 2.379 4.687 7.066 

Knjižnica Poljane 806 10.692 0 6 0 0 806 10.698 11.504 

KOŽ SKUPAJ 20.872 329.858 59 2.674 2.914 13.617 23.845 346.149 369.994 

Knjižnica Prežihov Voranc 19.152 127.811 2 39 3.147 2.329 22.301 130.179 152.480 

Knjižnica Brdo 44 145 0 0 0 0 44 145 189 

Knjižnica Grba 8.000 32.062 0 8 451 344 8.451 32.414 40.865 

Knjižnica Rudnik 10.855 35.815 3 5 1.585 1.141 12.443 36.961 49.404 

Knjižnica Brezovica 4.735 13.667 0 2 763 188 5.498 13.857 19.355 

Knjižnica Notranje Gorice 220 348 0 0 0 0 220 348 568 

Knjižnica Podpeč 2.116 4.143 0 1 355 28 2.471 4.172 6.643 

Knjižnica Rakitna 578 457 0 0 0 0 578 457 1.035 

Knjižnica Dobrova 2.955 6.710 0 3 378 19 3.333 6.732 10.065 

Knjižnica Polhov Gradec 196 183 0 0 0 0 196 183 379 

Knjižnica Šentjošt 327 111 0 0 0 0 327 111 438 

Knjižnica Frana Levstika 3.353 5.898 2 1 1.224 237 4.579 6.136 10.715 

Knjižnica Rob 498 99 0 0 0 0 498 99 597 

Knjižnica Horjul 2.800 4.582 0 1 545 182 3.345 4.765 8.110 

Knjižnica Ig 5.182 12.514 1 0 860 833 6.043 13.347 19.390 

Knjižnica Škofljica 10.284 22.546 0 10 2.264 853 12.548 23.409 35.957 

KPV SKUPAJ 71.295 267.091 8 70 11.572 6.154 82.875 273.315 356.190 

Knjižnica Šiška 23.040 168.751 6 143 3.016 2.737 26.062 171.631 197.693 

Knjižnica Gameljne 1.880 9.906 0 2 369 107 2.249 10.015 12.264 

Knjižnica Šentvid 4.724 24.215 1 4 550 180 5.275 24.399 29.674 

Knjižnica Vodice 2.253 8.917 0 2 779 97 3.032 9.016 12.048 

KŠ SKUPAJ 31.897 211.789 7 151 4.714 3.121 36.618 215.061 251.679 

Slovanska knjižnica 224 6.929 11 2.583 0 864 235 10.376 10.611 

Potujoča knjižnica 2.989 9.623 2 0 753 310 3.744 9.933 13.677 

Trubarjeva hiša literature - - - - 203 5.250 203 5.250 5.453 

SDU - - - - 880 400 880 400 1.280 

OPAC 225 4.262 0 0 - - 225 4.262 4.487 

SKUPAJ 198.830 1.212.118 145 6.043 34.915 37.762 233.890 1.255.923 1.489.813 
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Priloga 11: IZPOSOJA PO KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 

 

Krajevna knjižnica Knjige 
Serijske 

publikacije 
Neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ SKUPAJ 
otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli 

Knjižnica Bežigrad 114.993 298.266 696 5.638 15889 51.326 131.578 355.230 486.808 

Knjižnica Črnuče 32.851 45.454 93 1.432 7458 10.101 40.402 56.987 97.389 

Knjižnica dr. France Škerl 30.906 32.212 177 1.547 13424 5.792 44.507 39.551 84.058 

Knjižnica Glinškova ploščad 29.092 30.577 39 1.468 5557 6.963 34.688 39.008 73.696 

Knjižnica Savsko naselje 3.838 3.718 28 353 895 517 4.761 4.588 9.349 

KB SKUPAJ 211.680 410.227 1.033 10.438 43.223 74.699 255.936 495.364 751.300 

Knjižnica Jožeta Mazovca 62.917 148.487 162 3.412 6249 20.839 69.328 172.738 242.066 

Knjižnica Fužine 41.026 66.923 219 3.199 6246 8.183 47.491 78.305 125.796 

Knjižnica Jarše 20.961 25.978 42 611 1678 2180 22.681 28.769 51.450 

Knjižnica Polje 52.705 80.532 398 2.498 6514 6.541 59.617 89.571 149.188 

Knjižnica Zadvor 14.265 13.992 113 652 2415 1065 16.793 15.709 32.502 

Knjižnica Zalog 20.015 22.766 43 734 1625 541 21.683 24.041 45.724 

KJM SKUPAJ 211.889 358.678 977 11.106 24.727 39.349 237.593 409.133 646.726 

Knjižnica Otona Župančiča 164.147 677.282 583 19.334 23026 113.424 187.756 810.040 997.796 

Knjižnica Kolodvor 0 33 0 0 0 0 0 33 33 

Knjižnica Nove Poljane 6.391 7.225 43 104 4111 5882 10.545 13.211 23.756 

Knjižnica Poljane 4.700 21.544 0 45 50 957 4.750 22.546 27.296 

KOŽ SKUPAJ 175.238 706.084 626 19.483 27.187 120.263 203.051 845.830 1.048.881 

Knjižnica Prežihov Voranc 135.217 281.004 1184 10.551 16748 42.319 153.149 333.874 487.023 

Knjižnica Brdo 54 84 0 0 2 0 56 84 140 

Knjižnica Grba 39.291 57.291 214 3.714 8018 11.211 47.523 72.216 119.739 

Knjižnica Rudnik 60.472 82.875 240 3.782 7224 9.980 67.936 96.637 164.573 

Knjižnica Brezovica 27.234 29.487 175 1.875 5041 3.779 32.450 35.141 67.591 

Knjižnica Notranje Gorice 945 1.383 0 0 118 26 1.063 1.409 2.472 

Knjižnica Podpeč 10.356 9.336 25 274 1666 612 12.047 10.222 22.269 

Knjižnica Rakitna 1.297 416 0 0 326 95 1.623 511 2.134 

Knjižnica Dobrova 12.834 12.831 29 1.345 1673 1.188 14.536 15.364 29.900 

Knjižnica Polhov Gradec 1.203 1.202 0 0 45 31 1.248 1.233 2.481 

Knjižnica Šentjošt 827 230 0 0 2 0 829 230 1.059 

Knjižnica Frana Levstika 17.461 15.964 236 1.585 2257 1.374 19.954 18.923 38.877 

Knjižnica Rob 829 264 0 0 250 6 1.079 270 1.349 

Knjižnica Horjul 12.393 10.269 84 687 1805 745 14.282 11.701 25.983 

Knjižnica Ig 25.337 26.511 312 2.514 4673 3.689 30.322 32.714 63.036 

Knjižnica Škofljica 37.588 49.521 340 3.184 5630 3.753 43.558 56.458 100.016 

KPV SKUPAJ 383.338 578.668 2.839 29.511 55.478 78.808 441.655 686.987 1.128.642 

Knjižnica Šiška 222.485 450.754 258 11.130 22164 46.506 244.907 508.390 753.297 

Knjižnica Gameljne 19.641 30.245 45 885 2614 1811 22.300 32.941 55.241 

Knjižnica Šentvid 41.846 57.570 55 875 4714 7.623 46.615 66.068 112.683 

Knjižnica Vodice 26.240 24.342 34 448 2906 1685 29.180 26.475 55.655 

KŠ SKUPAJ 310.212 562.911 392 13.338 32.398 57.625 343.002 633.874 976.876 

Slovanska knjižnica 485 5.980 0 162 4 36 489 6.178 6.667 

Potujoča knjižnica 24.935 24.919 0 17 6418 3753 31.353 28.689 60.042 

OPAC 0 90 0 0 578 3170 578 3.260 3.838 

SKUPAJ 1.317.777 2.647.557 5.867 84.055 190.013 377.703 1.513.657 3.109.315 4.622.972 
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Priloga 12: ŠTEVILO REZERVACIJ IN NAROČIL V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH  

 

Krajevna knjižnica E-rezervacije E-naročila Rezervacije Naročila 

Knjižnica Bežigrad 7.038 12.299 4.909 4.587 
Knjižnica Črnuče 1.086 1.536 1.583 919 
Knjižnica dr. France Škerl 643 1.025 1.357 464 
Knjižnica Glinškova ploščad 584 1.081 1.160 592 
Knjižnica Savsko naselje 64 174 99 117 

KB SKUPAJ 9.415 16.115 9.108 6.679 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3.013 4.788 3.367 2.116 
Knjižnica Fužine 1.918 1.660 1.882 760 
Knjižnica Jarše 276 475 615 464 
Knjižnica Polje 1.448 1.779 1.691 818 
Knjižnica Zadvor 262 312 352 301 
Knjižnica Zalog 376 570 416 223 

KJM SKUPAJ 7.293 9.584 8.323 4.682 

Knjižnica Otona Župančiča 13.861 25.825 6.698 7.186 
Knjižnica Kolodvor 0 0 0 0 
Knjižnica Nove Poljane 257 518 104 122 
Knjižnica Poljane 614 896 214 348 

KOŽ SKUPAJ 14.732 27.239 7.016 7.656 

Knjižnica Prežihov Voranc 5.698 8.471 6.208 3.778 
Knjižnica Brdo 0 0 3 0 
Knjižnica Grba 1.155 1.247 3.240 1.003 
Knjižnica Rudnik 1.682 1.996 2.783 1.510 
Knjižnica Brezovica 725 696 1.006 349 
Knjižnica Notranje Gorice 0 0 0 0 
Knjižnica Podpeč 79 161 140 87 
Knjižnica Rakitna 0 0 0 0 
Knjižnica Dobrova 246 423 305 197 
Knjižnica Polhov Gradec 0 0 0 0 
Knjižnica Šentjošt 0 0 0 0 
Knjižnica Frana Levstika 97 237 312 115 
Knjižnica Rob 0 0 0 0 
Knjižnica Horjul 80 157 226 56 
Knjižnica Ig 285 361 836 324 
Knjižnica Škofljica 830 899 2.116 596 

KPV SKUPAJ 10.877 14.648 17.175 8.015 

Knjižnica Šiška 7.682 10.499 5.481 3.978 
Knjižnica Gameljne 339 664 698 461 
Knjižnica Šentvid 930 1.238 1.032 998 
Knjižnica Vodice 97 288 942 181 

KŠ SKUPAJ 9.048 12.689 8.153 5.618 

Slovanska knjižnica 41 624 41 96 
Potujoča knjižnica 0 1 1.697 3.612 
OPAC 0 0 0 0 

MKL SKUPAJ 51.406 80.900 51.513 36.358 
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Priloga 13: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA ODRASLE  
 

Dogodek Krajevna knjižnica 
Število izvedenih prireditev 

Število 
udeležencev Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 27 1 28 542 

Knjižnica Jožeta Mazovca 4 0 4 85 

Knjižnica Fužine  4 0 4 60 

Knjižnica Polje  5 1 6 104 

Knjižnica Zadvor 0 1 1 40 

Knjižnica Zalog  1 9 10 90 

Knjižnica Otona Župančiča 71 18 89 1.684 

Knjižnica Prežihov Voranc 3 15 18 174 

Knjižnica Grba 9 0 9 91 

Knjižnica Rudnik 3 0 3 19 

Knjižnica Brezovica 2 0 2 4 

Knjižnica Podpeč 0 1 1 2 

Knjižnica Frana Levstika 3 3 6 39 

Knjižnica Horjul 1 10 11 109 

Knjižnica Ig 10 0 10 253 

Knjižnica Škofjlica 11 0 11 183 

Knjižnica Šiška 7 0 7 113 

Knjižnica Šentvid 2 0 2 40 

Slovanska knjižnica 3 1 4 163 

Trubarjeva hiša literature 65 0 65 1.315 

Literarni dogodki skupaj 231 60 291 5.110 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 5 13 18 0 

Knjižnica Črnuče  2 3 5 0 

Knjižnica dr. France Škerl 1 5 6 0 

Knjižnica Glinškova ploščad 3 6 9 55 

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 3 9 50 

Knjižnica Fužine  8 1 9 115 

Knjižnica Jarše  3 1 4 0 

Knjižnica Polje  3 1 4 0 

Knjižnica Zadvor 2 0 2 0 

Knjižnica Zalog  6 1 7 142 

Knjižnica Otona Župančiča 30 2 32 0 

Knjižnica Kolodvor 3 0 3 40 

Knjižnica Poljane 2 0 2 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 10 5 15 225 

Knjižnica Grba 1 8 9 0 

Knjižnica Rudnik 0 17 17 0 

Knjižnica Brezovica 0 10 10 0 

Knjižnica Podpeč 0 1 1 0 

Knjižnica Dobrova 0 6 6 0 

Knjižnica Frana Levstika 8 2 10 22 

Knjižnica Horjul 0 8 8 0 

Knjižnica Ig 14 0 14 271 

Knjižnica Škofjlica 11 0 11 315 

Knjižnica Šiška 20 4 24 198 



118 
 

Knjižnica Šentvid 0 3 3 15 

Slovanska knjižnica 4 9 13 125 

Trubarjeva hiša literature 9 0 9 0 

Razstave skupaj 152 109 261 1.573 

Strokovna in 
poljudna 

predavanja 

Knjižnica Bežigrad 27 0 27 962 

Knjižnica Jožeta Mazovca 11 0 11 168 

Knjižnica Fužine  28 1 29 982 

Knjižnica Jarše  4 1 5 80 

Knjižnica Polje  1 0 1 15 

Knjižnica Zadvor 1 0 1 2 

Knjižnica Zalog  2 0 2 37 

Knjižnica Otona Župančiča 107 1 108 4.122 

Knjižnica Prežihov Voranc 18 0 18 684 

Knjižnica Grba 4 0 4 159 

Knjižnica Rudnik 5 0 5 238 

Knjižnica Brezovica 2 0 2 132 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 5 

Knjižnica Frana Levstika 2 0 2 22 

Knjižnica Ig 4 0 4 162 

Knjižnica Škofjlica 5 0 5 250 

Knjižnica Šiška 41 0 41 1.060 

Knjižnica Šentvid 2 2 4 40 

Slovanska knjižnica 7 1 8 220 

Trubarjeva hiša literature 81 4 85 2.120 

Strokovna in poljudna predavanja skupaj 353 10 363 11.460 

Potopisna 
predavanja 

Knjižnica Bežigrad 7 1 8 352 

Knjižnica Črnuče  1 0 1 25 

Knjižnica dr. France Škerl 10 0 10 266 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 0 6 118 

Knjižnica Fužine  8 0 8 377 

Knjižnica Polje  1 0 1 28 

Knjižnica Zadvor 2 0 2 26 

Knjižnica Zalog  4 0 4 130 

Knjižnica Otona Župančiča 9 2 11 1.015 

Knjižnica Prežihov Voranc 7 0 7 400 

Knjižnica Grba 4 0 4 86 

Knjižnica Rudnik 8 0 8 364 

Knjižnica Brezovica 3 0 3 52 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 10 

Knjižnica Dobrova 2 0 2 16 

Knjižnica Frana Levstika 3 0 3 55 

Knjižnica Horjul 5 0 5 65 

Knjižnica Ig 4 0 4 60 

Knjižnica Škofjlica 2 0 2 105 

Knjižnica Šiška 8 0 8 270 

Knjižnica Gameljne 5 0 5 99 

Knjižnica Šentvid 2 0 2 50 

Knjižnica Vodice 4 0 4 83 

Potopisna predavanja skupaj 106 3 109 4.052 

Glasbene 
prireditve 

Knjižnica Bežigrad 2 0 2 180 

Knjižnica Jožeta Mazovca 2 0 2 112 

Knjižnica Otona Župančiča 8 0 8 370 
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Knjižnica Prežihov Voranc 1 0 1 42 

Knjižnica Šiška 2 0 2 79 

Knjižnica Vodice 0 1 1 8 

Trubarjeva hiša literature 10 0 10 213 

Glasbene prireditve skupaj 25 1 26 1.004 

Filmske predstave 

Knjižnica Bežigrad 4 0 4 21 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 6 6 29 

Knjižnica Fužine  1 0 1 56 

Knjižnica Jarše  0 2 2 0 

Knjižnica Otona Župančiča 3 0 3 90 

Knjižnica Prežihov Voranc 4 1 5 58 

Knjižnica Šiška 1 8 9 71 

Slovanska knjižnica 4 0 4 97 

Trubarjeva hiša literature 4 0 4 88 

Filmske predstave skupaj 21 17 38 510 

Gledališke 
predstave 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 42 

Knjižnica Otona Župančiča 2 0 2 50 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 0 2 53 

Knjižnica Ig 1 0 1 10 

Trubarjeva hiša literature 13 0 13 369 

Gledališke predstave skupaj 19 0 19 524 

Ustvarjalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 6 1 7 71 

Knjižnica Savsko naselje 8 1 9 69 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 0 1 12 

Knjižnica Fužine  1 3 4 63 

Knjižnica Zadvor 2 1 3 60 

Knjižnica Zalog  1 0 1 0 

Knjižnica Otona Župančiča 25 0 25 265 

Knjižnica Podpeč 2 0 2 11 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 4 

Knjižnica Ig 5 0 5 54 

Knjižnica Šiška 8 0 8 100 

Ustvarjalne delavnice skupaj 60 6 66 709 

Natečaji in 
tekmovanja 

Knjižnica Otona Župančiča 0 25 25 108 

Trubarjeva hiša literature 9 0 9 341 

Natečaji in tekmovanja skupaj 9 25 34 449 

Drugo 

Knjižnica Bežigrad 2 0 2 81 

Knjižnica Savsko naselje 1 0 1 240 

Knjižnica Fužine  3 1 4 65 

Knjižnica Zalog  0 1 1 7 

Knjižnica Otona Župančiča 0 6 6 58 

Knjižnica Frana Levstika 4 1 5 95 

Knjižnica Šiška 1 0 1 8 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 0 

Potujoča knjižnica 1 2 3 190 

Slovanska knjižnica 0 3 3 36 

Trubarjeva hiša literature 23 0 23 572 

SDU 1 0 1 400 

Drugo skupaj 37 14 51 1.752 

MKL SKUPAJ 1.013 245 1.258 27.143 
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Priloga 14: ŠTEVILO KULTURNIH PRIREDITEV ZA OTROKE  
 

Dogodek Krajevna knjižnica 
Število izvedenih prireditev 

Število 
udeležencev Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Literarni dogodki 

Knjižnica Bežigrad 1 0 1 67 

Knjižnica Jarše  0 3 3 56 

Knjižnica Zadvor 0 1 1 40 

Knjižnica Otona Župančiča 1 8 9 252 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 1 1 20 

Knjižnica Šiška 0 2 2 49 

SDU 1 0 1 800 
Literarni dogodki skupaj 3 15 18 1.284 

Razstave 

Knjižnica Bežigrad 0 5 5 0 

Knjižnica dr. France Škerl 1 0 1 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 1 1 2 0 

Knjižnica Fužine  2 0 2 19 

Knjižnica Jarše  1 9 10 0 

Knjižnica Polje 2 1 3 0 

Knjižnica Zadvor 2 0 2 0 

Knjižnica Zalog  1 1 2 0 

Knjižnica Otona Župančiča 2 3 5 0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 4 4 0 

Knjižnica Rudnik 0 11 11 0 

Knjižnica Brezovica 1 1 2 0 

Knjižnica Dobrova 1 7 8 0 

Knjižnica Frana Levstika 3 1 4 0 

Knjižnica Horjul 0 6 6 0 

Knjižnica Ig 0 3 3 0 

Knjižnica Škofljica 2 0 2 0 

Knjižnica Šiška 0 0 0 0 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 0 

Potujoča knjižnica 0 2 2 180 
Razstave skupaj 20 55 75 199 

Ure pravljic, 
bralne ure 

Knjižnica Bežigrad 6 29 35 601 

Knjižnica Črnuče  34 2 36 414 

Knjižnica dr. France Škerl 33 0 33 426 

Knjižnica Glinškova ploščad 32 0 32 540 

Knjižnica Savsko naselje 12 1 13 154 

Knjižnica Jožeta Mazovca 6 41 47 808 

Knjižnica Fužine  0 73 73 1.142 

Knjižnica Polje 0 68 68 1.414 

Knjižnica Jarše  5 26 31 342 

Knjižnica Zadvor 7 8 15 144 
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Knjižnica Zalog  1 63 64 1.367 

Knjižnica Otona Župančiča 8 36 44 1.065 

Knjižnica Prežihov Voranc 8 61 69 1.724 

Knjižnica Grba 2 8 10 286 

Knjižnica Rudnik 28 30 58 1.243 

Knjižnica Brezovica 4 3 7 195 

Knjižnica Podpeč 7 0 7 73 

Knjižnica Dobrova 7 0 7 60 

Knjižnica Frana Levstika 7 5 12 277 

Knjižnica Horjul 7 0 7 148 

Knjižnica Ig 15 0 15 306 

Knjižnica Škofljica 32 0 32 805 

Knjižnica Šiška 0 31 31 941 

Knjižnica Gameljne 26 0 26 272 

Knjižnica Šentvid 1 9 10 140 

Knjižnica Vodice 26 0 26 331 

Potujoča knjižnica 0 6 6 513 

Trubarjeva hiša literature 0 4 4 65 
Ure pravljic, bralne ure skupaj 314 504 818 15.796 

Predstave 

Knjižnica Bežigrad 0 2 2 92 

Knjižnica Črnuče  0 0 0 0 

Knjižnica dr. France Škerl 1 0 1 21 

Knjižnica Glinškova ploščad 1 0 1 50 

Knjižnica Savsko naselje 0 0 0 0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 3 0 3 187 

Knjižnica Fužine  2 1 3 111 

Knjižnica Polje 2 0 2 95 

Knjižnica Zalog  5 0 5 190 

Knjižnica Otona Župančiča 1 3 4 172 

Knjižnica Prežihov Voranc 2 0 2 186 

Knjižnica Grba 1 0 1 33 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 31 

Knjižnica Brezovica 2 0 2 258 

Knjižnica Podpeč 1 0 1 160 

Knjižnica Dobrova 1 0 1 68 

Knjižnica Horjul 1 0 1 89 

Knjižnica Ig 1 0 1 33 

Knjižnica Škofljica 2 0 2 170 

Knjižnica Šiška 5 0 5 182 

Knjižnica Gameljne 1 0 1 38 

Knjižnica Šentvid 1 0 1 54 

Knjižnica Vodice 2 0 2 365 

Trubarjeva hiša literature 1 0 1 13 
Predstave skupaj 37 6 43 2.598 

Ustvarjalne Knjižnica Bežigrad 1 1 2 5 
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delavnice Knjižnica dr. France Škerl 5 3 8 58 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 3 3 43 

Knjižnica Fužine  0 2 2 51 

Knjižnica Jarše  2 7 9 69 

Knjižnica Polje 1 4 5 56 

Knjižnica Zadvor 0 16 16 111 

Knjižnica Zalog  6 4 10 149 

Knjižnica Otona Župančiča 6 0 6 44 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 9 9 179 

Knjižnica Grba 1 4 5 132 

Knjižnica Rudnik 4 1 5 72 

Knjižnica Brezovica 4 0 4 54 

Knjižnica Podpeč 0 3 3 33 

Knjižnica Dobrova 2 0 2 119 

Knjižnica Frana Levstika 1 0 1 9 

Knjižnica Horjul 1 4 5 124 

Knjižnica Ig 2 3 5 56 

Knjižnica Škofljica 1 0 1 15 

Knjižnica Šiška 6 6 12 138 

Trubarjeva hiša literature 2 0 2 48 

Ustvarjalne delavnice skupaj 45 70 115 1.565 

Uganke, kvizi 

Knjižnica Bežigrad 0 17 17 160 

Knjižnica Črnuče  0 6 6 14 

Knjižnica dr. France Škerl 0 6 6 9 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 5 5 20 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 7 7 183 

Knjižnica Fužine  0 7 7 118 

Knjižnica Jarše  0 5 5 153 

Knjižnica Polje 0 6 6 156 

Knjižnica Zadvor 0 6 6 112 

Knjižnica Zalog  0 6 6 113 

Knjižnica Otona Župančiča 0 8 8 49 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 0 0 0 

Knjižnica Rudnik 0 6 6 92 

Knjižnica Brezovica 0 6 6 71 

Knjižnica Frana Levstika 0 7 7 99 

Knjižnica Horjul 0 5 5 67 

Knjižnica Škofljica 0 10 10 172 

Knjižnica Šiška 0 8 8 158 

Knjižnica Gameljne 0 0 0 0 

Knjižnica Šentvid 0 2 2 53 

SDU 0 6 6 80 

Uganke, kvizi skupaj 0 129 129 1.879 

MKL SKUPAJ 419 779 1.198 23.321 
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Priloga 15: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 
 

Dogodek Krajevna knjižnica 
Število izobraževanj 

Število 
udeležencev 

Število 
ur Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice 

Knjižnica Bežigrad 0 43 43 1.045 66,0 

Knjižnica dr. France Škerl 0 3 3 79 4,5 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 1 1 133 5,0 

Knjižnica Zadvor 0 1 1 8 1,0 

Knjižnica Otona Župančiča 0 115 115 3.211 196,5 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 19 19 576 21,0 

Knjižnica Rudnik 0 9 9 226 18,0 

Knjižnica Šiška 0 28 28 761 33,5 

Knjižnica Šentvid 0 1 1 35 1,0 

Potujoča knjižnica 0 3 3 120 5,0 

Slovanska knjižnica 0 13 13 223 19,0 

Vodeni obiski knjižnice skupaj 0 236 236 6.417 370,5 

Računalniško 
opismenjevanje 

Knjižnica Bežigrad 0 2 2 16 40,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 2 2 7 2,0 

Knjižnica Fužine  0 2 2 16 40,0 

Knjižnica Polje 0 8 8 8 17,0 

Knjižnica Zadvor 0 1 1 2 2,0 

Knjižnica Otona Župančiča 19 40 59 926 262,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 1 1 9 20,0 

Knjižnica Šiška 0 2 2 10 40,0 

Računalniško opismenjevanje skupaj 19 58 77 994 423,0 

Tečaji 

Knjižnica Bežigrad 0 1 1 6 10,0 

Knjižnica dr. France Škerl 8 4 12 145 185,0 

Knjižnica Fužine  2 0 2 25 41,0 

Knjižnica Polje 0 1 1 6 8,0 

Knjižnica Otona Župančiča 0 3 3 48 150,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 4 0 4 40 72,0 

Knjižnica Rudnik 2 1 3 34 42,0 

Knjižnica Šiška 1 1 2 27 27,0 

Tečaji skupaj 17 11 28 331 535,0 

Izobraževalne 
delavnice 

 

Knjižnica Bežigrad 3 9 12 122 28,0 

Knjižnica Glinškova ploščad 3 0 3 15 6,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 9 13 22 73 30,0 

Knjižnica Fužine  18 10 28 246 69,0 

Knjižnica Jarše  1 11 12 134 21,0 

Knjižnica Polje  0 1 1 1 1,0 

Knjižnica Otona Župančiča 146 16 162 1630 466,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 9 9 68 25,0 

Knjižnica Grba 1 0 1 8 1,5 
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Knjižnica Rudnik 23 3 26 260 53,0 

Knjižnica Dobrova 0 1 1 3 1,5 

Knjižnica Horjul 1 2 3 8 4,0 

Knjižnica Ig 4 0 4 23 8,0 

Knjižnica Šiška 3 3 6 40 12,0 

Knjižnica Gameljne 1 0 1 8 1,0 

Knjižnica Vodice 0 3 3 6 4,0 

Trubarjeva hiša literature 14 1 15 209 42,0 

Izobraževalne delavnice skupaj 227 82 309 2.854 773,0 

Strokovne 
konference in 

simpoziji 
Trubarjeva hiša literature 1 0 1 23 6,0 

Strokovne konference in simpoziji 
skupaj 

1 0 1 23 6,0 

MKL SKUPAJ 264 387 651 10.619 2.107,5 
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Priloga 16: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ ZA OTROKE 
 

Dogodek Enota knjižnice 
Število izobraževanj 

Število 
udeležencev 

Število 
ur Zunanji 

izvajalci 
Notranji 
izvajalci 

Skupaj 

Vodeni obiski 
knjižnice  

Knjižnica Bežigrad 0 32 32 582 36,0 

Knjižnica Črnuče  0 3 3 55 3,0 

Knjižnica dr. France Škerl 0 3 3 51 3,0 

Knjižnica Glinškova ploščad 0 20 20 303 20,0 

Knjižnica Savsko naselje 0 2 2 30 2,0 

Knjižnica Jožeta Mazovca 0 19 19 381 20,0 

Knjižnica Fužine  0 12 12 242 21,0 

Knjižnica Jarše 0 7 7 129 8,0 

Knjižnica Polje 0 45 45 1.136 53,0 

Knjižnica Zadvor 0 14 14 284 18,0 

Knjižnica Zalog  0 15 15 295 15,0 

Knjižnica Otona Župančiča 0 36 36 908 54,0 

Knjižnica Prežihov Voranc 0 32 32 958 41,0 

Knjižnica Rudnik 0 6 6 141 9,0 

Knjižnica Brezovica 0 3 3 173 6,0 

Knjižnica Podpeč 0 4 4 89 4,0 

Knjižnica Dobrova 0 5 5 131 10,0 

Knjižnica Frana Levstika 0 38 38 839 37,5 

Knjižnica Horjul 0 3 3 117 3,5 

Knjižnica Ig 0 8 8 381 11,5 

Knjižnica Škofljica 0 43 43 1.102 50,0 

Knjižnica Šiška 0 56 56 1.252 75,0 

Knjižnica Gameljne 0 2 2 59 2,0 

Knjižnica Šentvid 2 12 14 303 14,0 

Knjižnica Vodice 0 4 4 83 4,0 

Potujoča knjižnica 0 1 1 60 1,0 

Trubarjeva hiša literature 0 1 1 37 1,0 

 Vodeni obiski skupaj 2 426 428 10.121 522,5 

Računalniško 
opismenjevanje Knjižnica Šiška 0 5 5 11 4,0 

Računalniško opismenjevanje skupaj 0 5 5 11 4,0 

Tečaji  

Knjižnica Bežigrad 4 0 4 19 4,0 

Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 0 0 0 0,0 

Knjižnica Polje 0 1 1 9 10,0 

Knjižnica Otona 
Župančiča 2 1 3 25 27,0 

Tečaji skupaj 6 2 8 53 41,0 

Izobraževalne 
delavnice 

Knjižnica Bežigrad 21 1 22 194 41,0 

Knjižnica dr. France Škerl 1 8 9 71 12,0 
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Knjižnica Jožeta 
Mazovca 0 5 5 31 8,0 

Knjižnica Fužine 0 2 2 9 2,0 

Knjižnica Jarše 2 10 12 184 14,0 

Knjižnica Polje  1 0 1 14 1,0 

Knjižnica Otona 
Župančiča 33 6 39 399 51,0 

Knjižnica Prežihov 
Voranc 4 2 6 80 18,0 

Knjižnica Rudnik 1 0 1 6 1,0 

Knjižnica Brezovica 1 0 1 12 2,0 

Knjižnica Ig 9 0 9 84 9,0 

Knjižnica Šiška 29 8 37 285 56,0 

Trubarjeva hiša literature 2 0 2 40 6,0 

Izobraževalne delavnice skupaj 104 42 146 1.409 221,0 

MKL SKUPAJ 112 475 587 11.594 788,5 
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Priloga 17: PREGLED SODELOVANJA POSAMEZNIH KNJIŽNIC, SLUŽB IN 
CENTROV 
 
Služba za razvoj in območnost 
 
- Center za razvoj knjižničarstva pri NUK – statistike, analize, posredovanje podatkov; izvajanje 

posebnih nalog območnosti 
- Služba za digitalno knjižnico pri NUK – projekti digitalizacije in sodelovanje na portalu Digitalne 

knjižnice Slovenije 
- Center za informacijske storitve pri NUK – dostop na daljavo do elektronskih podatkovnih zbirk 
- Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS – sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah, posredovanje 

strokovnih informacij 
- Združenje splošnih knjižnic – posredovanje strokovnih informacij  
- Konzorcij COSEC, Konzorcij slovenskih knjižnic za nabavo informacijskih virov - nakup in 

pogajanja za naročniške pogoje s ponudniki podatkovnih zbirk, 
- Ministrstvo za kulturo – izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
- Splošne knjižnice osrednjeslovenske regije –  izvajanje posebnih nalog območnosti 
- 10 osrednjih območnih knjižnic – izvajanje posebnih nalog območnosti 
- Mariborska knjižnica – strokovna izmenjava zaposlenih 
- Jara, zavod za razvoj knjižnic  – sodelovanje pri mednarodnih projektih 
- Glavno uredništvo portala KAMRA, Osrednja knjižnica Celje – urednikovanje in gradnja portala 

Kamra 
- MOL – posredovanje podatkov in analize delovanja knjižnice, priprava različnih dokumentov 
- IZUM – delovanje sistema Cobiss; referenčni servis Vprašaj knjižničarja; omogočanje dostopa na 

daljavo do elektronski podatkovnih zbirk; kartica Urbana; prenos podatkov 
- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL - izvajanje obveznih 

študijskih praks študentov bibliotekarstva; mentorstvo pri diplomskih nalogah 
- Univerza v Zadru, Oddelek za informacijske znanosti – Erasmus+ 
- Beletrina - sodelovanje pri razvoju platforme za izposojo elektronskih knjig v splošnih knjižnicah 

Biblos Lib 
- Spletni wellness PRO MEDIA – sodelovanje na delavnici Promocija knjižnice na družbenih 

omrežjih 
- Spletodrom, spletne storitve – priprava nove spletne strani knjižnice 
- EBSCO Information Services, Central Europe – organizacija izobraževanj za uporabo podtakovnih 

zbirk EBSCOhost, 
- Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost – sodelovanje v delovni skupini za 

interoperabilnost Digitalne agende na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo 
- Mestni muzej Ljubljana – gradivo za digitalno zbirko Ljubljanica – rimska plovna pot 
- Narodni muzej Slovenije – gradivo za digitalno zbirko Ljubljanica – rimska plovna pot 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine – gradivo za digitalno zbirko Ljubljanica – rimska plovna pot 
- MIKROCOP - digitalizacija 
- ARNES – vzdrževanje dostopa do spleta 
- ATR.SIS – dobava strojne in programske opreme 
- ARNE – deobava mrežne opreme ter vzdrževanje informacijskega sistema 
- Telekom – stacionarna ter mobilna telefonija ter podatkovne povezave 
- Telemach – podatkovne povezave 
- T2 – stacionarna telefonija ter podatkovne povezave 
- Varnost Vič – vzdrževanje ter montaža videonadzornih sistemov 
- ITC – vzdrževanje IP telefonije 
- LPP – sodelovanje v projektu Urbana 
- Imovation – vzdrževanje programske in strojne opreme Urbana 
- Cores – dobava računalniškega potrošnega materiala 
- Extralux – dobava tonerjev 
- Modul center – servis računalniške opreme 
- Creditexpress – izterjava finančnih dolgov 
- Kiberpipa – odprtokodne rešitve 
- NLB – POS terminali 
- EPPS – tiskanje opominov 
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- MOL, Oddelek za informatiko – optične povezave in wireless 
- LPP in Margento – kartica Urbana 
 
Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 
 
- Mestna občina Ljubljana – Vrnimo ljudem knjige, prireditev ob obletnici sežiga protestantskih knjig, 

Dan Mestne knjižnice Ljubljana, Festival Bobri, donatorica za projekt Ciciuhec, Študentska arena – 
skupni razstavni prostor 

- Partnerji v medknjižnični izposoji: 42 splošnih, 45 univerzitetnih in visokošolskih knjižnic, 39 
specialnih, 10 srednješolskih in 1 zamejska knjižnica 

- Andreja Zupančič, Družinsko gledališče Kolenc, Gledališče Bičikleta, Gledališče Smejček, Melita 
Osojnik, Pripovedno gledališče gdč. Bazilike, Teater za vse – predstave za otroke 

- Bato – priponke za Poletavce, magnetki ure pravljic, MB 
- BIRO KEBSI d. o. o. – nabava papirnatih vrečk (Bober v žaklju) 
- Box Of Bottons, Rok Djordjević s.p. – izdelava papirnih medalj Ciciuhec, nakup magnetov 
- Celjska Mohorjeva družba – donator Mesto bere 
- Collegium Graphicum – tisk plakatov, brošur (Povsod v mestu, Letno poročilo, 40. let Potujoče, 

Mali POP, LMNS, Priročnik za branje kvalitetnih mladinskih knjig, posvetovanje Knjižnica, srce 
mesta), zgibank (Mesto bere, Priporočilni seznam knjig za otroke, Brati otroku) 

- Continental Film – Filmobus 
- ČZD Kmečki glas – donator Mesto bere 
- Didakta – donator Mesto bere 
- DRTI – društvo za razvoj tehniškega izobraževanja – brezplačne izobraževalne delavnice za otroke 
- Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS – brezplačno izobraževanje za mentorje v projektu 

Ciciuhec  
- Društvo reportažnih fotografov – slovenska reportažna fotografija  
- Eagle – tisk na papirnate in PVC vrečke, majice, kemične svinčnike, balone 
- Ekonomska fakulteta – Slovenija in EU 
- Fakulteta za družbene vede – Slovenija in EU 
- Festival za 3. življenjsko obdobje 
- Fotokopirnica Gosposvetska – plakat Job to the poeople 
- Fox – tisk in kaširanje 
- Galerija Hest – mladi slovenski likovniki  
- Grafika 3000 d.o.o. – tisk knjižnih kazalk, nalepk (piktogrami za knjige), donator Poletavci  
- Hervis d. o. o. – glavna nagrada Poletavci  
- Hribitec – uvoz nizozemskega cargo kolesa 
- Inštitut za medijsko pravo (mag. Lenart Šetinc), predavanje o avtorskih pravicah 
- Kamenarič d. o. o. – nabava kemičnih svinčnikov 
- Kinodvor – LetoKina, projekt Mesto bere, Filmokult 
- Knjigarna Konzorcij – donator Mesto bere in Poletavci  
- Knjižnica Litija, Knjižnica Medvode, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Dol 

pri Ljubljani, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica – Poletavci   
- ljubljanske in okoliške osnovne šole, OŠ Planina pri Sevnici, OŠ Prijedor (BiH) in OŠ Teslić (BiH), 

OŠ A. Černigoja Prosek (Italija) – Poletavci 
- Lomas – donator Poletavci 
- Lutkovno gledališče Ljubljana – promocija zavoda v knjižnicah  
- Magistrat international d. o. o. – donator Poletavci 
- Mediabus – polepitev avtomobilov in avtobusa – Zlate hruške, Mesto bere 
- Mladinska knjiga založba – posnetki za spletno stran 
- Narodni muzej Slovenije, Muzej in galerije mesta Ljubljana – Poletavci 
- Nova revija založba – donator Mesto bere 
- Nuša Osredkar – fotografije otvoritev Knjižnice Šentvid 
- Osnovne in srednje šole – projekt Rastem s knjigo 
- Planinski vestnik – Odkrivanje Slovenije 
- Pravna fakulteta – Slovenija in EU 
- Planinska zveza Slovenije – Odkrivanje Slovenije 
- Radio Študent – posnetki za spletno stran 
- Regionalni center Slovenije – projekt Prekolesari pot 
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- Revija Gea – Odkrivanje Slovenije 
- Rosa – nabava papirnatih vrečk (Maček v žaklju) 
- RTV Slovenija, MMC – posnetki za spletno stran 
- Schwartz print d. o. o. – tisk napovednikov 
- Sitar d.o.o. – izdelava štampiljk 
- Slovenia Explorer –  Odkrivanje Slovenije 
- Slovensko mladinsko gledališče – Festival Bobri 
- Slovensko veleposlaništvo v Berlinu – Poletavci 
- Slovensko-grško kulturno društvo – donacija knjig 
- Sodobnost international – donator Mesto bere 
- Spark promotions – tisk promocijskih majic in trakov za ključe 
- Spletodrom – prenova spletne strani 
- Storck Adria – donator Poletavci in ure pravljic 
- Stripartnica Buch – Strip, ob bok knjižnim klasikom 
- Svet promocije – tisk promocijskih majic in brezrokavnikov 
- Študentska založba – donator Mesto bere 
- Študentska založba – projekt Biblos 
- Tiskarna Koštomaj – tisk na kuverte 
- Unicef – Varne točke prodaja punčk  
- UMco – nabava in tisk na bombažne vrečke (štirje različni motivi) 
- Veleposlaništvo republike Grčije – razstava  
- Veleposlaništvo ZDA – razstava 
- Vini d.o.o. – nabava majic Poletavci 
- Vzgojno varstvene enote – projekt Ciciuhec  
- Založba Didakta – sodelovanje, objave predavanj 
- Založba Karantanija – donator Mesto bere 
- Založba Sidarta – donator Mesto bere 
- Zavod za uveljavljenje vizualne kulture – Vizo, Filmokult 
- Zavod za zaščito kulturne dediščine RS – razstava 
 
Služba za odnose z javnostmi 
 
- Delo – napovedniki dogodkov, članki na straneh Ljubljana, Kultura, Panorama 
- Dnevnik - napovedniki dogodkov, članki, kultura, Ljubljana 
- Večer – Ljubljana 
- Nedeljski dnevnik 
- Žurnal 24.si 
- Nedelo 
- Revija Jana 
- revija Bukla 
- TV Slovenija – oddaje Infodrom, Kultura, Kriškraš, Dobro jutro, Dobra ura, Poletna scena, 

snemanja v prostorih knjižnice 
- Radio Slovenija – Val 202, Radio prvi, Ars – informativni, kulturni program (Kulturnice), program za 

mlade 
- Radio Antena – objave 
- Radio Center – objave 
- Slovenska tiskovna agencija STA- objave medijskih sporočil 
- POPtv- Preverjeno 
- Kanal A - Svet 
- Revija Svet in ljudje – napovednik potopisnih predavanj 
- Gem Interactive - predvajalniki na avtobusih LPP - napovedi dogodkov 
- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice - mesečni napovedniki prireditev v reviji 
- Napovednik.com- objave, oglaševanje prireditev 
- spletna stran Seniorji.info 
- Siol.net –objave, članki 
- spletna stran Vzajemnost.si 
- interno glasilo MOL Urban  
- Odsek za odnose z javnostmi MOL 
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- Glasilo MOL Ljubljana - objave člankov 
- Uredništvo spletne strani MOL- napovedniki dogodkov MKL 
- Mestno gledališče Ljubljansko MGL 
- Mestni kino Kinodvor 
- Radio Ekspres – oglaševanje 
- Mediabus.d.o.o., oglaševanje na avtobusih 
- DPG d.o.o. – oglaševanje 
- TAM TAM d.o.o. – oglaševanje, plakatiranje 
 

Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
 
- Založbe in knjigotržci (421 le teh) – predstavitve novosti, naročanje in nakup knjižničnega gradiva 

v nabavnem obdobju 2014 
- NUK – izmenjava rednega in izrednega odpisa in sodelovanje v Komisiji za katalogizacijo 
- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL – izvajanje predavanj za 

študente  
- IZUM – upravljanje sistema uporabniških imen in privilegijev, odpravljanje napak in motenj 

poslovanja, 
- Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije – upravljanje interne zbirke na temo druge 

svetovne vojne 
- Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas – upravljanje interne 

zbirke na temo človekovih pravic, aktivnega državljanstva in sociologije globalizacije 
- Uredniški odbor revije Šolska knjižnica – član uredniškega odbora iz oddelka SPOK 
- Študentska založba – testiranje in dopolnjevanje sistema BIBLOS za izposojo e-knjig - segment 

naročanje e-knjig 

- Združenje splošnih knjižnic, sodelovanje v dveh delovnih skupinah: DS splošnih knjižnic za 
COBISS in DS za nabavo in obdelavo v splošnih knjižnicah 

 
Knjižnica Bežigrad 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Bežigrad  - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška 

dejavnost (Vrtec Ciciban, Vrtec Mladi rod, Vrtec Jelka, Vrtec Črnuče) 
- Vrtec Mladi rod, enota Mavrica - razstava v Knjižnici Savsko naselje 
- Vrtec Ciciban, Enota Lenka – razstava v Knjižnici dr. France Škerl 
- Vrtec Jelka –  Razstava v Knjižnici Bežigrad 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Bežigrad - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- OŠ Savsko naselje – nastop ob otvoritvi Knjižnice Savsko naselje 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Bežigrad - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt 

Rastem s knjigo 
- Azilni dom v Ljubljani 
- Center Evropa – gradivo 
- Četrtna skupnost Bežigrad - sodelovanje pri razstavi Izvirna slovenska slikanica, organizacija 

prireditve 
- Četrtna skupnost Črnuče - Črnuški september 
- ČMC – Četrtni mladinski center Črnuče - sodelovanje pri Črnuškem septembru 
- Dnevni center aktivnosti za starejše - na tabli za invalide in starejše objavljamo njihove zgibanke 
- Dom starejših občanov Bežigrad - izposoja kolekcij knjig, bralniki 
- Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad - obveščanje o naših predavanjih, prireditvah in servisu 

Obisk na domu, razstava v Knjižnici Bežigrad, delavnice pletenja in kvačkanja v Knjižnici Savsko 
naselje 

- Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja – delavnice v Knjižnici Bežigrad in Knjižnici dr. France 
Škerl 

- Društvo tabornikov Rod Heroj Vitez, Črnuče – razstava v knjižnici Črnuče 
- Festival Bobri 
- Filozofska fakulteta – oddelek Bibliotekarstvo, informacijska znanost in knjigarstvo 
- Glasbena šola Franc Šturm - nastopi ob otvoritvah razstav 
- Gospodarska zbornica Slovenije - razstava Izvirna slovenska Slikanica 
- Izobraževalni center Cene Štupar 
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- Kulturno društvo Prostorož – otvoritev knjižnice Savsko naselje 
- Medgeneracijsko društvo Tromostovje 
- Mestni muzej Ljubljana – počitniške delavnice za otroke 
- Mohorjeva založba Celovec - organizacija predstavitev knjig 
- Prirodoslovno društvo Slovenije – razstava v Knjižnici Glinškova ploščad 
- Protestantsko društvo Primož Trubar - darovi ob obletnici sežiga protestantskih knjig 
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – literarni dogodek ob mednarodnem dnevu 

otroških knjig (S knjigosrečo okoli sveta) 
- ŠENT (sodelovanje pri otvoritvi Knjižnice Savsko naselje) 
- Tačke pomagačke – slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov – delavnice 
- Vrtec Svetega Stanislava v Šentvidu – darovali smo jim knjige 
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana  
- Založba Sanje - organizacija pri predstavitvi knjig 
- Zavod za usposabljanje Janez Levec 
- Zavod Mathema - celoletna delavnica Logična pošast; druge posamične delavnice 
- Zavod Tončke Hočevar - darujemo serijske publikacije 
 
Knjižnica Jožeta Mazovca 
 
- Vrtci na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, 

bibliopedagoška dejavnost 
- Osnovne šole na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE Knjižnica Jožeta Mazovca - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, 

projekt Rastem s knjigo 
- Center za socialno delo Moste (Center za mlade CONA) - sodelovanje na Novoletnem bazarju v 

Fužinah ter prireditvi Fužinska fešta (stojnica knjižnice) 
- Zavod Janeza Smrekarja (projekt Skala) - učna pomoč mladim ter ustvarjalne delavnice v 

prostorih Knjižnice Fužine 
- Društvo Naravni začetki - srečanja mamic z dojenčki 2x mesečno v Knjižnici Fužine 
- Unicef – projekt Varna točka - knjižnica kot ena od varnih točk 
- Turistično društvo Moste - Polje -  obveščanje o dogodkih 
- Turistično društvo Podgrad in Zalog - razstave v Knjižnici Zalog, objava člankov o dogodkih v 

knjižnici v njihovem glasilu 
- Dom starejših občanov Fužine – izposoja gradiva za izposojo v domu 
- Glasbena šola Moste-Polje - njihovi učenci z izvedbo glasbenih del sodelujejo na prireditvah 

knjižnice 
- Zavod EnKnap - sobivanje v stavbi, skupna promocija dogodkov, nabava publikacij s področja 

sodobnega plesa 
- Zavod za usposabljanje Janeza Levca - obiskovanje zavoda s strani knjižničarke za Knjižnice 

Jarše, dogovor za bibliopedagoško  dejavnost – projekt Življenje je zgodba 
- Društvo Altra - član knjižnice, posredovanje informacij o dogodkih 
- VDC Tončke Hočevar - redni obiski v Knjižnici Jožeta Mazovca, pomoč knjižnice pri prodaji in 

predstavitvi izdelkov gojencev zavoda 
- Zavod za zaposlovanje: info točka Borze dela v Knjižnici Fužine 
- Civilna družba Sp.Kašelj- Zalog - objave dogodkov v knjižnici na njihovi spletni strani 
- ČS Sostro: sodelovanje na prireditvi Maraton poezije v Zadvoru, obveščanje o dogodkih 
- TV3Medias – snemanje v prostorih Knjižnice Jožeta Mazovca in Knjižnice Jarše 
- Četrtni mladinski center Zalog – informacije od dogodkih, učenje v prostorih knjižnice, sodelovanje 

na delavnici »Kakšno knjižnico si želimo?« ter predstavitev projekta Zalograd 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje – sodelovanje Knjižnice Polje v projektu Znaš, nauči 

drugega 
- Četrtna skupnost Moste - sodelovanje na prireditvi Evropski dan sosedov, obveščanje o dogodkih, 

sodelovanje v Pobudi za oživitev centra Most 
- Pobuda za oživitev centra Most – sodelovanje na mesečnih srečanjih Pobude 
- Društvo Sezam – sodelovanje pri prireditvi Bolšjak kultur in preko Pobude za oživitev centra Most 
- Četrtna skupnost Jarše – podpora pri projektu Knjižnica na prostem 
- Kinodvor – sodelovanje s Filmsko šolo v Knjižnici Jarše 
- Društvo Gumb – izvedba delavnic pri projektu »Iz malega raste veliko« v Knjižnici Zalog 
- Društvo Marni – sodelovanje s snemanjem burleske v filmski šoli Knjižnice 
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Knjižnica Otona Župančiča 
 
- Vrtci na področju OE KOŽ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, obiski knjižnice, priprava in 

izvedba pravljičnih ur  
- Osnovne šole na področju OE KOŽ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s 

knjigo 
- Srednje šole na področju OE KOŽ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Društvo slovenskih pisateljev, Sekcija za mladinsko književnost - slovesna razglasitev 10 

nominirancev za nagrado desetnica 2013, tudi razstava knjižnih nominirank 
- Sodelovanje s posameznimi umetniki na področju otroške ilustracije 
- Kiberpipa – predavanja, projekcije, delavnice, umetniške aktivnosti s področja računalništva, 

elektrotehnike, tehnike in naravoslovja 
- Centralna medicinska knjižnica, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani – Zdravstveni kotiček 
- Društvo Nova Akropola – cikel predavanj  
- Popotniška agencija Lama  - potopisna predavanja  
- Familylab Slovenija – cikel predavanj o vzgoji otrok 
- KGD Reciklaža Maribor - predavanje  
- Slovenski center PEN – literarni pogovori 
- Festival Druga godba  - razstava 
- Društvo up-predavanja s področja zasvojenosti 
- Društvo Za-misli-predavanje 
- Mestni muzej Ljubljana – vodenje po Župančičevi zbirki 
- Društvo Joga v vsakdanjem življenju – predavanja o jogi in zdravju 
- Društvo AGEACAC v Sloveniji –predavanje 
- Društvo A.G.E.A.C.A.C Italije - predavanje 
- Calendula – Ayurvedic & medical Clinic – Bohinj – predavanje 
- Veleposlaništvo ZDA – okrogla miza  
- Gamajun- Inštitut in akademija za kakovostno sobivanje – predavanje 
- Klinika Ustna medicina v Ljubljani – predavanje 
- Univerza za 3. življenjsko obdobje – predstavitev knjige 
- Založba Ciceron – predstavitev knjig 
- Založba Cangura.com- predstavitev knjige 
- Šola čustvene inteligence –  cikel predavanj o čustvih 
- Studio bratov Vajevec – monodrama 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine – razstava in predavanje 
- Astronomsko društvo Javornik – predavanja 
- Društvo Bralna značka 
- Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske 
- Slaščičarna Mihalek – predstavitev knjige 
- Zavod Anakiev produkcija – predstavitev knjige 
- Mira, ženski odbor SC PEN – pogovor 
- Društvo Kneipp Vrhnika - predavanje 
- Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju – literarni dogodki 
- Kulturno društvo center 21 – koncert 
- Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca: film o glasbeni skupini Barve sveta ter razstava 

njihove dejavnosti 
- Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko – literarni dogodek 
- AA Media IUS d.o.o. – pogovor 
- Agencija Palladio d.o.o. – pogovor 
- Veleposlaništvo republike Litve – donacija knjig 
- Napovednik.com- oglaševanje prireditev 
- Prireditve.info – oglaševanje prireditev 
- Tehniški muzej Slovenije  – razstava v Knjižnici Poljane 
- Skupina EnBaž- razstava v Knjižnici Kolodvor 

 
Knjižnica Prežihov Voranc 
 
- Vrtci na področju OE KPV -  redni obiski knjižnice, priprava in izvedba pravljičnih ur 
- Osnovne šole na področju OE KPV -  projekt Rastem s knjigo 
- Srednje šole na področju OE KPV -  projekt Rastem s knjigo  
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- Zavod za slepe in slabovidne - projekt Rastem s knjigo  
- Komisijo za preprečevanje korupcije (knjižna razstava in brezplačno predavanje Žvižgači – zaščita 

prijaviteljev), 
- Slovenski šolski muzej – razstava Šola iz zemlje, učenje visokih Andov 
- Waldorfska gimnazija – okrogla miza Medverski dialog v šoli 
- Društvo Odnos – brezplačni najem prostora, medkulturno srečanje, degustacija afriških jedi, 

izmenjava izkušenj 
- National Geographic Slovenija – fotografska razstava Skrb za naš planet (brez honorarja) 
- Združenje slovenskih doul – Doule, obporodne in poporodne spremljevalke (brezplačni najem 

prostora in 2 predavanji) 
- Inštitut Ivan Michler - Zavod za zgodovino prostora: Predavanje Claustra Alpium Iuliarum (Emona 

2000) 
- Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Zavod za združenje tolmačev za slovenski znakovni 

jezik – tečaj slovenskega znakovnega jezika 
- Inštitut za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana – predavanje o astrološki psihologiji 
- Andragoški center Slovenije (projekcije 4 dokumentarnih filmov o izobraževanju starejših) 
- DURS - Spreminjanje podatkov nepremičnin – individualno izobraževanje (projekt MKL) 
- Uredništva občinskih glasil - mesečne objave prireditev in dejavnosti krajevnih knjižnic KPV  
- Srednja glasbena in baletna šola - projekt Rastem s knjigo 
- Biotehniški izobraževalni center - projekt Rastem s knjigo 
- KUD Fran Govekar Ig - priprava razstav in literarnih večerov v Knjižnici Ig 
- CUDV Draga - priprava razstav, delavnic Knjižnica Ig 
- Dom ostarelih Dobrepolje - obisk in darovanje knjig, Knjižnica Frana Levstika 
- KUD Primož Trubarja Velike Lašče - pomoč pri pogovornih oddajah v Knjižnici Frana Levstika 
- KUD, Likovna sekcija 2002 -  priprava razstav v knjižnici Škofljica 
- Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica  - priprava razstav v Knjižnici Škofljica 
- Radio Zeleni Val - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Škofljica in Knjižnice Ig 
- Z občinami, lokalno skupnostjo, z različnimi društvi, sekcijami - krajevne knjižnice KPV   
- Krajinski park Ljubljansko barje - priprava »Barjanskega kotička« v Knjižnici Podpeč 
- Radio 1 Orion - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica in Knjižnice Podpeč 
- Barjanski list - objava mesečnih prireditev in dejavnosti Knjižnice Brezovica 
- Dom starejših občanov Horjul - bralne urice za varovance 
- Prosvetni dom Horjul - obvestila o prireditvah in prostor za lutkovne predstave 
- Podjetje Metrel - pomoč pri objavah prireditev in dejavnosti Knjižnice Horjul  
- Kulturno društvo Ivan Cankar Šentjošt - v Knjižnici Šentjošt je zbirka scenarijev in iger ter drugega 

gradiva 
- Študentsko društvo Silaq - uporaba e-točke Knjižnica Šentjošt 
 
Knjižnica Šiška 
 
- CDI Univerzum. Predstavitev njhovih dejavnosti. 
- CUDV Draga, Ig. Razstava 
- Četrtna skupnost Šiška 
- ČS Šentvid 
- Društvo Mathema – počitniške matetmatične delavnice v Knjižnici Šiška 
- Društvo Tačke Pomagačke – izvajanje dejavnosti Beremo s tačkami  
- Društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja GUMB, Ljubljana – ustvarjalne ekološke delavnice 
- DRTI – društvo za razvoj tehničnega izobraževanja, Ljubljana – delavnice osnov robotike in 

elektronike 
- Festival Bobri, sodelovali z tremi delavnicami v Knjižnici Šiška 
- FF, Oddelek za bibliotekarstvo – sodelovanje (ankete) pri seminarskih in diplomskih nalogah, 
- Humana,Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje – dve predavanji 
- Kolesarska mreža Ljubljana. Predavanje 
- Komisija za preprečevanje korupcije. Predavanje 
- KOSOVIR – zavod za oskrbo in pomoč ter osveščanje – predstavitev živali in delavnice 

animiranega filma 
- Medgeneracijsko društvo Tromostovje. Skupina za samopomoč 
- Naše Korenine, društvo za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila. dve razstavi, predstavitev 

knjige in predavanje 
- Nova Akropola.  Dve predavanji. 
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- Občina Vodice 
- Osnovne šole na področju OE KŠ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Petra Arula d.o.o. – pisano ustvarjanje vsebin in izobraževanje – delavnice Najst – meni se dogaja 
- Radio Slovenija – sodelovanje pri oddaji jezikovni pogovori in jutranji program 
- Srbsko kulturno društvo Mihajlo Pupin.  Predstavitev  dveh literarni knjigi srbskih avtorjev živečih v 

Sloveniji 
- Srednje šole na področju OE KŠ - bibliopedagoška dejavnost v knjižnici, projekt Rastem s knjigo 
- Šanghajska knjižnica. Razstava 
- Škratova čitalnica. Dva cikla predavanj, tečaj nemščine 
- VDC Tončke Hočevar – organizirani obiski njihovih varovancev 
- Vrtci na področju OE KŠ - obiski v enotah knjižnice in v vrtcih, bibliopedagoška dejavnost 
- Unicef. Dve prodajni razstavi Punčke iz cunj   
- Waldorfski vrtec Mavrica, Ljubljana – lutkovne igrice 
- Zen center Srce tišine. Predavanje 
- Zavod Zarja – organizirani obiski njihovih varovancev 

Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
 
- Antikvariat Glavan, Ljubljana – ocena vrednosti tiskov za zavarovanje razstave 
- Arhiv Slovenije  
- Biblioteka SAZU - gradivo 
- Časopis Delo – sodelovanje pri arhivu člankov  
- Četrtna skupnost Bežigrad 
- Društvo Exlibris Sloveniae 
- Društvo Samovar 
- Društvo slovenskih skladateljev  
- Društvo Zeleni prstan – Dan spominov 
- Filozofska fakulteta – vsi lektorati slovanskih jezikov – sodelovanje pri pripravi Slovanskega večera 

za študente 
- Gimnazija Bežigrad 
- Gimnazija Ledina 
- Gimnazija Vič 
- Jezikovna šola Ruski ekspres – prevajalka ga. Olga Kupljenik 
- Kinodvor Ljubljana – gostovanje razstave Kolodvorska ulica pri njih 
- Lutkovno gledališče Ljubljana 
- Mednarodni klub Ruslo – priprava filmskega cikla 
- Mestna občina Ljubljana 
- Muzej in galerije mesta Ljubljane – Blaž Vurnik, Dan spominov 
- Muzej novejše zgodovine - priprave razstav  
- Muzej za arhitekturo in oblikovanje 
- Muzej za novejšo zgodovino Slovenije  
- Narodna galerija – gradivo, prošnje za digitalizacijo  
- Narodni muzej Slovenije  
- NUK – sodelovanje pri pripravi bibliografij in pridobivanju informacij iz rokopisnega oddelka za 

razstave  
- Občina Dobrova – Polhov Gradec 
- Občina Vodice - glasilo 
- Območna obrtno-podjetniška zbornica LJ-Šiška  
- Oddelek za slavistiko na Filozofski fakulteti – izmenjave duplikatov 
- OŠ Bežigrad 
- OŠ Oskar Kovačič 
- OŠ Vič 
- OŠ Vita Kraigherja 
- OŠ Fužine 
- OŠ Martina Krpana 
- Pop TV – snemanje v čitalnici 
- Pošta Slovenije – donacije gradiv 
- Radio Ars tretji program 
- RTV Slovenija, uredništvo izobraževalnega programa, Radio Slovenija 1. Program, arhiv oddaj 
- Ruski center znanosti in umetnosti v Ljubljani – donacije gradiva 
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- Semantika d.o.o – pogodbeno sodelovanje pri programu za muzealije 
- Slovanska knjihovna iz Prage – sodelovanje pri izmenjavi gradiva v slovenskem in češkem jeziku 
- Slovenski filmski arhiv – izposoja filmov 
- SNG opera in balet Ljubljana – gradiva 
- Sokol - športno društvo Bežigrad  
- Šolski muzej – posoja gradiv za razstave 
- Srednja ekonomska šola Ljubljana 
- Stephen Byrne Miniature book society – natis miniaturke Andruško 
- Tenzor – dostop v čitalnice 
- Timing d.o.o. 
- Turistično društvo Škofljica 
- Univerza za tretje življenjsko obdobje 
- Veleposlaništvo Ruske federacije – donacije gradiva 
- Veleposlaništvo Španije   
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana 
- Zgodovinski arhiv Ljubljana (filmski oddelek)  
 
Potujoča knjižnica 
 
- Aktiv žena Klas 
- Ceh za smeh (Kurzrock) 
- CS Medvode 
- CS Trnovo 
- Četrtna skupnost Rožnik (Brdo) 
- DSO Bokalce 
- Mestni muzej Ljubljana 
- Mladinsko gledališče (Bobri) 
- PGD Senožeti 
- Osnovna šola Janka Modra (POŠ Senožeti) 
- RTV Slovenija 
- Srednja vzgojiteljska šola Ljubljana/Gimnazija Ljubljana 
- URI RS Soča 
- Vrtci Črnuče, Gmajna, Galjevica, Saprahiška, Šiška 
- ZPZK Ig 

Trubarjeva hiša literature 
 
- Beletrina – pogovorni večeri, izobraževanja in tiskovne konference 
- Akademija za demokracija – strokovno predavanje 
- Akademija za glasbo – koncert študentov 
- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo – pogovorni večer  
- Avstrijski kulturni dom v Ljubljani - soorganizacija simpozija »Literarni diskurz o drogah«. 
- BDS Slovenija – razstava, gledališka predstava, glasbeni koncert, strokovna predavanja 
- Društvo Integriteta – okrogla miza 
- Društvo književnih prevajalcev – literarni večer 
- Društvo Nova Akropola – razstava in strokovno predavanje 
- Društvo Mesto žensk – strokovno predavanje 
- Društvo Rozana – glasbena predstava 
- Društvo Novi Dijak – delavnice in filmski večer 
- Društvo Smehomat – literarni dogodek 
- Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju - predstava 
- Fakulteta za družbene vede – okrogla miza 
- Festival Vilenica – srečanje literarnih posrednikov 
- Festival Zlati čoln – predstavitve festivalskih udeležencev 
- Filozofska fakulteta – soorganizacija dveh simpozijev in več razprav 
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- Forum Ljubljana – filmska predstava 
- Goethejev inštitut – soorganizacija simpozija »Literarni diskurz o drogah«. 
- Inštitut za delavske študije – strokovno predavanje 
- Javna agencija za knjigo RS – novinarska konferenca 
- JSKD, območna enota Ljubljana – delavnice in soorganizacija dogodkov za starejše občane 
- Mesto bere 
- Komisija za preprečevanje korupcije – strokovno predavanje 
- Kulturno društvo Iglu – gledališka predstava  
- KUD Impromobile – organizacija Impro ateljejev 
- KUD KIKS – impro predstava 
- KUD Lema – knjižne predstavitve 
- KUD Pranger – otvoritev festivala in razprava 
- KUD Sodobnost – novinarske konference 
- KUD Transformator  -gledališka predstava 
- Kulturna ambasada Palestine – filmska projekcija in družbena razprava 
- Literarno-umetniško društvo Literatura – knjižne predstavitve in pogovori z avtorji ter 

soorganizacija Urnih zgodb. 
- Mestna občina Ljubljana – Festival Bobri, Festival za tretje življenjsko obdobje, novinarske 

predstavitve 
- Mirovni inštitut – okrogla miza 
- Mladinska knjiga – predstavitve knjižnih novosti 
- Naravoslovno-tehniška fakulteta – razstava 
- Pedagoški inštitut – okrogle mize in razprave 
- Pogledi – okrogle mize o aktualnih družbenih vprašanjih 
- Pravljičarija - predstava 
- Radio Študent – novinarske konference in sodelovanje pri gledališki predstavi 
- Revija Razpotja – okrogla miza 
- SIGIC – predavanja in delavnice 
- Slovenski center PEN – novinarske konference, zasedanja in literarni dogodki 
- Slovensko muzikološko društvo – predavanja in pogovori z ustvarjalci 
- Slovensko sociološko društvo – okrogle mize in razprave 
- SPD Primož Trubar – redna predavanja 
- Stripburger – projekcija in razstava 
- Studia Humanitatis – družbene razprave 
- Subkulturni azil Maribor – pogovor z avtorjem 
- Šentjakobsko gledališče – predstavitev programa 
- Študentska založba – festival Fabula in literarni večeri, knjižne predstavitve 
- UP FHŠ – predstavitev knjižnih izdaj 
- Veleposlaništvo Republike Avstrije v Ljubljani – soorganizacija »Literarnega diskurza o drogah«. 
- Veleposlaništvo Švice – soorganizacija »Literarnega diskurza o drogah«. 
- Založna Aristej – družbena razprava 
- Založba FF – strokovno predavanje 
- Založba Goga – predstavitve novih knjižnih izdaj in rezidenčnih avtorjev 
- Založba Litera – novinarske konference in pogovori z avtorji 
- Založba Mladika – predstavitve knjižnih izdaj 
- Zavod Cona – strokovno predavanje 
- Zavod Voluntariat – literarni dogodki v maternem jeziku 
- Zavod za razvoj Walfdorskih šol in vrtcev – strokovno predavanje 
- Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev – podelitev nagrade Nagrada Kristine Brenkove 2014 

za izvirno slovensko slikanico 
- Zveza svobodnih sindikatov – strokovno predavanje 
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Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 
 
- Dr. Andrej Detela, fizik, izumitelj, literat, sodelovanje na Prazniku Zlatih hrušk, na decembski 

Strokovni sredi, 
- Dr. Andrej Vovko, sodelovanje na razširjeni aprilski Strokovni sredi (referat),  
- Bralno društvo Slovenije - sodelovanje z njimi na Strokovni sredi v septembru 2014 (1. Strokovna 

sreda v novem šolskem letu), ob predstavitvi nove bralne sezone, sodelovanje in povezovanje pri 
bralnospodbujevalni vseslovenski akciji V zgodovini so skrite zgodbe – v zgodbah je skrita 
zgodovina, 

- BUKLA, Pionirska sodeluje z mesečnimi prispevki, tudi s kritiko novejše in najnovejše mladinske       
književnosti, 

- Cankarjev dom Ljubljana, sodelovanje pri 30. slovenskem  knjižni sejemu, Praznik zlatih hruške 
2014, 

- Cankarjeva založba, sodelovanje urednika Zdravka Duše na februarski Strokovni sredi, 
- Center arhitekture Slovenije, program Igriva arhitektura, sodelovanje arhitektke in promotorke 

Igrive arhitekture Špele Kuhar na februarski Strokovni sredi, 
- Damijan Stepančič, ilustrator, sodelovanje na razširjeni aprilski Strokovni sredi,   
- Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS - celoletno skupno sodelovanje (2 članici uredniškega 

odbora Priročnika) pri nacionalnem projektu Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014:, 
sodelovanje in povezovanje pri bralnospodbujevalni promocijski vseslovenski akciji V zgodovini so 
skrite zgodbe – v zgodbah je skrita zgodovina,sodelovanje tudi na septembrski Strokovni sredi, 
predstavitvi nove bralne sezone,  

- Društvo slovenskih pisateljev, Sekcija za mladinsko književnost; Pionirska tudi pripravi seznam 
slovenike (časovno obdobje zadnjih 3 let, izvirna mladinska književnost), kar je osnova za delo 
strokovne žirije za nagrado desetnica, sodelovanje z Društvom za nagrado desetnica 2014, 
priprava razstave na mladinskem oddelku KOŽ in njeno odprtje s kulturnim programom, 
sodelovanje tudi pri praznovanju 2. aprila, sodelovanje in povezovanje pri bralnospodbujevalni 
vseslovenski akciji  V zgodovini so skrite zgodbe – v zgodbah je skrita zgodovina, 

- Fakulteta za mateamtiko in fiziko, Ljubljana, sodelovanje s prof.dr. Andrejo Gomboc na decembrski 
Strokovni sredi, 

- Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF 
UL - sodelovanje z oddelkom, zlasti s prof. dr. Alenko Šauperl (študijska praksa študentov); pri 
seminarskih, diplomskih in magistrskih  nalogah študentov, 

- Filternet.si, Revija Pil, Bukla: objave o Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu, 
- Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko FF UL in UM - povezava s predavatelji z oddelka pri 

Strokovnih sredah (referenti); obiski njihovih študentov v Pionirski – CMKK, 
- Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo- povezava pri izvedbi 

Strokovnih sred s predavatelji z oddelka, 
- dr. Gaja Kos, urednica pri založbi Miš in avtorica, sodeluje tudi na februarski Strokovno sredi,  
- Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev – sodelovanje pri 

nacionalni nagradi »Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2014«, član 
strokovne žirije iz Pionirske, sodelovanje pri septembrski Strokovni sredi (Zdravko Kafol), 
sodelovanje in povezovanje tudi pri 30. Slovenskem knjiženem sejmu: praznik Zlatih hrušk, 

- Hiša eksperimentov, Ljubljana, sodelavec dr. Miha Kos, sodelovanje na februarski Strokovni sredi, 
- IFLA in IBBY, mednarodni projekt The World througjte Picture Books, predstavitev 10 najbolj 

reprezentativnih slovenskih klasičnih slikanic, 
- dr. Izar Lunaček, sodelovanje na marčevski Strokovni sredi,  
- JAK - sodelovanje in koordinacija na državnem nivoju pri nacionalnem  projektu »Rastem s knjigo« 

(za učence 7. razredov OŠ in za dijake 1. letnikov srednjih šol),  Pionirska pripravi vse obsežno 
gradivo za strokovno delo pri izvajanju tega projekta za OŠ in SŠ na nacionalni ravni; tudi 
predstavitev projekta na Strokovni sredi v septembru 2014, tudi predstavitev izbranih avtorjev 
darilnih knjig (Slavko Pregl, Suzana Tratnik, režiserka Maja Weiss), založnikov (Mladinska knjiga, 
Beletrina), 

- Kinodvor, ga. Petra Slatinšek (Kinobalon), sodelovanje pri Priročniku 2014 (uvodnik; Priročnik za 
gledanje kakovostnih filmov za otroke in mlade), na Strokovni sredi, povezovanje pri Bobrih, nabor 
literature (povezava film, literatura), sodelovanje pri pripravi gradiv, »delovni zvezki«, projekt 
Kinobalon,  (področje mladinske književnosti), 

- Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga Trgovina - sodelovanje pri »Bologna po Bologni« (prodajna 
razstava mladinskih knjig v tujih jezikih), strokovno vodstvo po razstavi in ure pravljic, sodelovanje 
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pri prazniku Čebelica (izbor literature za nacionalni nivo, razstava in praznovanje na mladinskem 
odd. KOŽ, sodelovanje pri projektu »zlate hruške« 2014, na njihovem otroškem oddelku in v zelo 
opazni razstavni vitrini na Slovenski c., 

- Knjižnica Domžale, gostiteljica strokovne ekskurzije (majske Strokovne srede), 
- Kvarkadabra,dr. Sašo Dolenc, avtor, urednik, sodeluje na februarski Strokovni sredi, 
- dr. Livija Knaflič,sodelovanje na marčevski Strokovni sredi, 
- Ljuben Dimkaroski, glasbenik,sodelovanje na Prazniku Zlatih hrušk,       
- Mestna knjižnica Kranj (predstavitev družinskega branja in izbor najbolj kakovostnih slikanic in ob 

tem tudi predstavitev projekta zlata hruška in promocijskih gradiv zlata hruška), 
- Mestni muzej Ljubljana, Petra Peunik, dr. Bernarda Županek (Mestni muzej Ljubljana) – 

sodelovanje pri MEGA kvizu (avtorici vsebinskih sklopov 8. cikla MEGA kviza) in pri zaključni 
prireditvi v Mestnem muzeju Ljubljana, 

- Ministrstvo za  izobraževanje, znanost, in šport RS, Ministrstvo za kulturo RS – sodelovanje in 
koordinacija na nacionalnem nivoju za področje bralne kulture, zlasti na Kulturnem bazarju v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, za to priložnost smo v Pionirski pripravili tudi prispevke v gradivih: 
Katalog ponudbe kulturno – umetnostne vzgoje (vrtci), Katalog ponudbe kulturno – umetnostne 
vzgoje (Osnovne šole),sodelovali s predstavitvijo MEGA kviza (reševanje z dvema razredoma 
otrok) na njem,   

- Mladinska knjiga Revije – strokovno sodelovanje v časopisnem svetu (1 delavec Pionirske) Cicido 
in Ciciban, spletne strani Za starše – V knjižnico), sodelovanje pri promociji »zlatih hrušk«, , 
sodelovanje pri pripravi februarske Strokovne srede (problematika poučnih knjig za otroke in 
mlade), 

- Mladinska knjiga Založba - strokovno sodelovanje z uredništvom otroškega in mladinskega 
leposlovja, uredništvom učbenikov,  tudi z uredništvom leposlovja za odrasle, Strokovne srede, 
Mednarodni projekt o slikanicah U 

- MOL /sodelovanje pri snovanju Festivala Bobri, priprava izbora literature v katalogu Bobri, 
- Nacionalni knjižnici v Franciji in na Japonskem, mednarodni projekt The World throught Picture 

Books (IFLA in IBBY)- sodelovanje z izbranimi slov. založniki in pošiljanje izbranih slovenskih 10 
slikanic v omenjeni knjižnici in zbirko, 

- Narodna galerija, sodelovanje kustodinje pedagoginje Kristine Preininger na februarski Strokovni 
sredi (tematika poučnih knjig za otroke in mladino), 

- Narodni muzej Slovenije - strokovno sodelovanje pri 9. ciklu MEGA kviza Stari Egipt- zakladnica 
čudes s strokovnjaki: mag. Barbaro Ravnik, mag. Tomislavom Kajfežem, Aljo Vute, Nino Vošnjak, 
pri predstvitvi le tega v oktobru v NMS-Metelkova, sodelovanje na februarski Strokovni sredi, na 
razširjeni aprilski Strokovni sredi V zgodovini so zgodbe, v zgodbah je zgodovina je sodelovala 
kustosinja pedagoginja Eva Kocuvan, 

- National Geographic unior, urednica Irena Cerar, sodelovanje na februarski Strokovni sredi,   
- NUK, - sodelovanje, priprava gradiva za ogled (Priročnik) 
- Otrok in knjiga, članstvo Pionirske v uredniškem odboru, objavljanje prispevkov s področja 

mladinske književnosti (članica uredniškega odbora), tudi povezovanje pri bralnospodbujevalni 
promocijski vseslovenski akciji branja pri razširjeni aprisli Strokovni sredi objavljanje referatov 
referentov s Simpozija v reviji, tudi prispevkov Pionirske, tudi promocija zlatih hrušk v prispevku, 
razširjene aprilske Strokovne srede  

- Pedagoška fakulteta UL, UM in UK -  povezava s predavatelji z oddelka pri Strokovnih sredah 
(referenti), obiski njihovih študentov v Pionirski – CMKK, 

- Prirodoslovni muzej Slovenije - povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu, 
sodelavka dr. Staša Tome, sodelovanje tudi na februarski Strokovni sredi, 

- RTV Slovenija - sodelovanje z uredništvom otroških in mladinskih oddaj TV Slovenija,  Bober Bor 
bere, rubrika Kulturni brlog v sobotni oddaji za otroke Studio Kriškraš, Firbcologi, pomoč z literaturo 
in svetovanjem pri pripravi nove poučne oddaje za otroke) 

- RTV Slovenija, Dokumentacija - sodelovanje pri pridobivanju video gradiva za potrebe MEGA 
kviza, 

- RTV Slovenija, Radio Slovenija - sodelovanje v radijskih oddajah, 
- RTV Slovenija, Televizija Slovenija – sodelovanje v televizijskih oddajah, dajanje izjav ob svečanih 

dogodkih,aktualnih problematikah, 
- Skupnost muzejev Slovenije, ga. Janja Rebolj, vodja izobraževalnih programov in projektov, 

povezovanje pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu (nagrade izžrebanim reševalcem, 
mentorjem), sodelovanje s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje, 
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- Slovenska sekcija IBBY - povezovanje pri pripravi slovesnosti ob 2. aprilu; sodelovanje pri 
vsebinski pripravi razširjene aprilske Strokovne srede, tudi pri bralnospodbujevalni promocijski 
vseslovenski akciji branja V zgodovini so skrite zgodbe – v zgodbah je skrita zgodovina, tudi 
sodelovanje pri pripravi priznanja »zlata hruška«; pri prijavah na razpise, pri predlogih kandidatur 
za nagrade slovenskih besednih in likovnih umetnikov v mednarodnem prostoru, 

- Sodobnost, sodelovanje pri knjižno promocijskem projektu Naša mala knjižnica (»zlate hruške«), 
- Srečanje mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti, sodelovanje na simpoziju o tabuskih 

temah v mladinski književnosti,   
- dr.Tina Bilban, sodelovanje na marčevski in novembrski Strokovni sredi, 
- Tina Mahkota, prevajalka, sodelovanje pri mednarodnem projektu s prispevkom in predstavitvijo 10 

temeljnih, že klasičnih slovenskih slikanic,    
- Trubarjeva hiša literature – sodelovanje s povezovanjem pri vodenju skupin otrok, literarni sprehodi 

za otroke, 
- Uliana Dorofeeva, pegagoginja in umetnica, sodelovanje pri Prazniku Zlatih hrušk,  
- Večer (ČZP), sodelovanje v strokovni žiriji za nagrado večernica. 1 delavec Pionirske kot član 

strokovne žirije, Pionirska pripravi seznam leposlovja za delo žirije, 
- Vrtci in OŠ Ljubljana,  
- Vrtec Jelka, Ljubljana, obisk biblootekarke Pionirske v vrtcu in izvedba igralne ure s knjigo za 

Kobacajčke (najmlajše otroke),  
- Zavod RS za šolstvo, strokovna komisija za Cankarjevo tekmovanje, sodelovanje skupaj s 

Slovensko sekcijo IBBY pri pripravi vsebinskega predloga (zgodovina kot rdeča nit tekmovanja v 
OŠ in SŠ), ki je bil končno tudi sprejet pod naslovom Izročilo knjige, 

- Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, sodelovanje na decembrski Strokovni sredi, dr. Fani Nolimal, 
- Zavod RS za šolstvo, OE Maribor, sodelovanje razširjeni aprilski Strokovni sredi (mag. Pavla 

Karba, Bernarda Gaber), tudi na decembrski Strokovni sredi (ga. Romana Fekonja) 
- Založba Miš, gostiteljica majske Strokovne srede, strokovne ekskurzije mladinskih knjižničarjev, 

odprtje literarnega festivala Bralnice pod slamnikom,sodelovanje založnice Irene Miš Svoljšak na 
februarski in decembrski Strokovni sredi, sodovanje tudi v mednarodnem projektu slikanic,  

- ZOO Ljubljana, februarska Strokovna sreda, sodelovanje biologinje Irene Furlan,    
- ZPMS, Evropska hiša Maribor in  30 članski Nacionalni odbor – nacionalni literarni natečaj Evropa 

v šoli, zaključna prireditev v mesecu maju v Ljubljani (predsednica in članica žirije), 
- ZPMS,Ljubljana, sodelovanje pri 25. Otroškem parlamentu, priprava gradiva za mentorje,  
- ZRC SAZU, dr. Darja Mihelič in dr. Petra Svoljšak, sodelovanje z referati in moderiranjem na 

razširjeni aprilski Strokovni sredi,  
- Žiga X Gombač in Ivan Mitrevski, avtorja leposlovno-poučnih knjig; sodelovanje pri 8. ciklu MEGA 

kviza – izdelava motivacijskih stripov, sodelovanje z nastopom na zaključni prireditvi v Mestnem 
muzeju v Ljubljani, tudi avtorja  likovne podobe 9. cikla MEGA kviza, Stari Egipt- zakladnica čudes, 
promocijskega stripa v nadaljevanjih. 

 
Center za vseživljenjsko učenje  MKL 
 
- Andragoški center Slovenije – sodelovanje v okviru projekta Središče za samostojno učenje, 

Borza znanja, Teden vseživljenjskega učenja 2014, Parada učenja in izobraževanje zaposlenih v 
MKL 

- Avto-moto zveza Slovenije; Javni zavod Mladi zmaji; Center RS za poklicno izobraževanje; 
Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Dnevni centri aktivnosti za starejše; Športni center 
Fakultete za šport; Pionirski dom, Center za kulturo mladih; Srednja šola tehniških strok Šiška; 
Društvo Vita za pomoč pri nezgodi poškodbe glave; Društvo Veronika; Društvo za duhovno 
prenovo – S33; Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana; ZD Ljubljana, projekt Stisni me močno; 
Zveza Sonček so.p.; Zveza tabornikov Slovenije; GIVENT d.o.o; Kadis d.o.o; Kadis zavod 2002; 
Košarkarska zveza Slovenije; Međimursko folklorno društvo Ljubljana; MINVOS - Mreža 
izobraževalnih organizacij; Miškolinček; Modra pikica, Prevajanje in tolmačenje Živa Ribičič s.p.; 
Much, Višja strokovna šola; Osnovna šola Vrhovci; Pozitivčki d. o. o.; Rossana d.o.o., Jezikovna 
šola; Sindikat Mladi plus; Socialna akademija; Streha Bernik, Tadej Bernik s.p.; Ustanova Hiša 
eksperimentov; Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes; Založba Malinc; Zavod Nefiks – 
sodelovanje na Paradi učenja (33 partnerjev) 

- Biotehnški center Naklo – izvajanja delavnic Borze znanja, sodelovanje pri Paradi učenja  
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- Bob Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti – vodenje skupin mladih brezposelnih oseb 
vključeni v  program PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle, sodelovanje v okviru Borze dela 
in sodelovanje na Paradi učenja 

- Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 
CMEPIUS – izvajanje projekta Lady cafe, prijava in izvajanje projektov Po nova znanja za 
knjižnico, LinkINjob 

- Center za dopisno izobraževanje Univerzum - CDI Univerzum – partner pri izvajanju programa 
Misija: diplomska naloga, sodelovanje pri Paradi učenja 

- Center za informiranje in poklicno svetovanje – Zaposlitveni kotiček in karierni center, izmenjava 
informacij in individualno delo z brezposelnimi osebami, sodelovanje v okviru Borze dela 

- DOBA, Evropsko poslovno izobraževalno središče – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Društvo Iz bube v metulja – sodelovanje v okviru Borze znanja 
- Center aktivnosti Fužine – sodelovanje v okviru Borze znanja 
- Društvo ŠKUC, CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine; DIC Legebitra; KUD Anarhiv – Škratova 

čitalnica; Mladinsko informacijski center – Info točka MIC; Zavod MOBIN; Zavod MISSS; 
Združenje DrogArt – v okviru Ljubljanske mreže info točk za mlade (L'mit) (8 partnerjev) 

- Društvo likovnikov Cerklje, razstave v okviru Borze znanje 
- Glotta Nova d. o. o., Center za novo znanje – sodelovanje pri izvajanju izobraževanja zaposlenih 
- Izobraževalni center Freising – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana - partner pri izvajanju projekta 

Bližnjice do dela in zaposlitve, skupinski obiski za voden ogled knjižnice in predstavitev servisov, 
sodelovanje v okviru Borze dela in sodelovanje pri Paradi učenja 

- Kratos, d. o. o. – izvedba tečaja hitrega branja za zaposlene MKL 
- Ljudska univerza Celje – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Murska Sobota – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Nova Gorica – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ljudska univerza Ptuj – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Matrika, Andrej Novak, s. p. - aplikacija za spremljanje delovanja Mreže borz znanja 
- Mestna knjižnica Izola – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport – financiranje in sofinanciranje projektov Borza 

znanja, Središče za samostojno učenje, neformalno izobraževanje, Teden vseživljenjskega učenja 
- Prah izobraževalni center – organizacija vodenih obiskov knjižnice za skupine težje zaposljivih 

oseb, sodelovanje v okviru Borze dela 
- Razvojno izobraževalni zavod Novo mesto – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – opravljanje andragoške prakse, predstavitev dela 

CVŽU MKL 
- Univerzitetni karierni center FF – predstavitve MKL študentom 
- Univerzitetni klinični center, Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog - 

izobraževalne delavnice in vodeni obiski knjižnice za udeležence zdravljenja, sodelovanje v okviru 
Borze dela 

- UPI – Ljudska univerza Žalec – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja 
- Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik – izvajanje tečaja znakovnega jezika v 

Središču za samostojno učenje 
- Zavod Mobin – gostovanje z delavnicami video življenjepis 
- Zavod Papilot Ljubljana - organizacija vodenih obiskov knjižnice za skupine težje zaposljivih oseb, 

sodelovanje v okviru Borze dela 
- Zavod za popularizacijo matematike Mathema – izvajanje delavnic, priprava ma-tematičnega dne, 

sodelovanje pri Paradi učenja 
- Zavod Znanje Postojna – sodelovanje v okviru Mreže borz znanja  
- Zavod RS za zaposlovanje, EURES, Euroguidance, sodelovanje v okviru Borze dela v programu 

Academia študijski obisk evropskih kariernih svetovalcev   
- Žensko združenje ZEM-ZEM – sodelovanje pri dogodkih Borze znanja 
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Posebna priloga: EMONA 2000 (dogodki v Mestni knjižnici Ljubljana) 
 
 
JANUAR 2014 
 
Strokovno predavanje  
Argonavti v Sloveniji – Davorin Vuga 
15. januar ob 19.30 Knjižnica Šiška 
Arheolog Davorin Vuga na podlagi antičnih virov, Valvazorjevega zapisa v Slavi Vojvodine Kranjske in 
najdbe oljenke ciprske izdelave iz 14. stol pr. n. št. na Ljubljanskem barju meni, da ima mitska saga o 
Argonavtih, ki naj bi na svoji poti prečkali današnje slovensko ozemlje in med zimovanjem na mestu 
kasnejše rimske Iulie Emone ustanovili mesto Aemona, verjetno osnovo v resničnih zgodovinskih 
dogodkih. Predstavil bo tudi hipotetično traso, po kateri bi bilo mogoče ladjo Argonavtov prenesti od 
Vrhnike do Jadranskega morja. 
 
Strokovno predavanje - Cikel predavanj Estetika in umetnost  
Jacques-Louis David – dr. Lev Kreft 
23. januar ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3.nadstropje 
Predavatelj bo predstavil knjigo esejev o estetskih vprašanjih Parvula aesthetica Nadežde Čačinović. 
Prvi esej po uvodu v knjigo  ima naslov Klasicizem in revolucija in se ukvarja z vprašanjem, kako to, 
da so se revolucionarna gibanja osemnajstega stoletja, zlasti pa francoska revolucija sama, pojavljala 
v rimskih republikanskih preoblekah. Ta rimski republikanski ideal je najodličneje upodobil Jacques-
Louis David in njegov slikarski opus. V predavanju si bomo ogledali Davidovo delo od časa, ko je še 
kandidiral za članstvo v francoski kraljevski Akademiji, do časa, ko je v bruseljskem izgnanstvu 
presenetil z novo preobleko. 
 
Strokovno predavanje in projekcija filma  
Mark Avrelij ali o potrebi po dobrih ljudeh – Klavdija Blažun 
27. januar ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3.nadstropje 
Danes verjetno bolj kot kadar koli potrebujemo dobre ljudi – predvsem na vidnejših položajih, med 
tistimi, ki krojijo usodo človeka. Z vidika klasične filozofije namreč niso pomembni dobri sistemi, ampak 
dobri ljudje. V predavanju bomo na kratko predstavili tak pogled na politiko in ga pospremili z 
dokumentarnim filmom o Marku Avreliju (121–180 n.š.), rimskem filozofu na prestolu, ki je s svojim 
zgledom pokazal, kakšne sledi lahko pusti vladavina dobrega človeka.  
 
Razstave: 
 
Zgodovinska razstava  
Podvodna dediščina v Sloveniji  
3. januar–31. januar Knjižnica Jožeta Mazovca 
Razstava prinaša oris podvodnega raziskovanja kulturne dediščine v Sloveniji Predstavljena so 
najdišča v priobalnem in teritorialnem morju in tudi v celinskih vodah Slovenije. Poseben poudarek je 
posvečen dediščini barjanske Ljubljanice ter najnovejšim raziskavam najdišč zadnjih desetih let v 
Kaminu pri Bevkah, Zalogu pri Ljubiji in Sinji Gorici. Razstava je delo dr. Andreja Gasparija in mag. 
Mirana Eriča ob izjemnem prispevku sodelavcev, fotografov Arneta Hodaliča in Roka Kovačiča ter 
potapljačev iz društva Tornado in Društva za raziskovanje morja Ljubljana.  
 
 
Ustvarjalne delavnice: 
 
Ustvarjalna delavnica Borze znanja  
Emona v mozaiku – Ljuba Pervanje 
14. januar, od 14.00 do 17.00 Knjižnica Šiška 
Na tokratni delavnici bomo izdelovali motiv v tehniki mozaika, kot so to počeli v času Emone.  
 
Ustvarjalna delavnica Borze znanja  
Nakit starih Rimljanov – Mojca Bartolič 
22. januar, od 14.00 do 16.30 Knjižnica Otona Župančiča, mediateka  
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Vpliv grške in etruščanske kulture na rimsko kulturo se je odražal v motivu »Herkulovega vozla« ali 
»poročnega vozla«, ki so ga uporabljali kot zaščito pred zlom in z njim krasili dragocene predmete. 
Vozel v več različicah bomo vključili kot atraktiven detajl v usnjenem nakitu.  
 
 
FEBRUAR 2014 
 
Strokovno predavanje  
Emona: mesto v imperiju – dr. Bernarda Županek 
10. februar ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc 
Emona, prvo mesto na območju današnje Ljubljane, je imela kot del rimskega imperija prav zaradi 
svoje mestne funkcije posebej pomembno vlogo. Tako kot druga rimska mesta je s svojo obliko, 
arhitekturo in ritmom življenja vplivala na svoje prebivalce: jih vključevala v ogromen imperij, jim 
sporočala prave rimske načine obnašanja in delovanja ter vzgajala prebivalce v lojalne rimske 
državljane. Predavala bo kustosinja za obdobje antike v Mestnem muzeju Ljubljana. 
 
Strokovno predavanje  
Rimska tovorna ladja iz Sinje Gorice – mag. Miran Erič 
19. februar ob 19.30 Knjižnica Šiška 
Septembra 2008 so v Ljubljanici, pri Sinji Gorici, našli ostanke rimske tovorne ladje, ki jo umeščajo na 
začetek 1. stoletja našega štetja. Gre za izjemno pomembno odkritje, ki daleč presega lokalni in 
regionalni pomen, saj z ugotovljeno tehniko gradnje z železnimi spojkami predstavlja manjkajoči člen v 
raziskavah tehnologije gradnje mediteranskega tipa plovil in razvoja ladjedelništva. 
 
Strokovno predavanje  
Hipatija, prezrta muza zahodne filozofije – Klavdija Blažun 
24. februar ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Na prehodu iz 4. v 5. stoletje je v Aleksandriji, tedanjem žarišču antične modrosti, kakor večernica 
poslednjega upanja, da bo antična modrost še naprej napajala zahodni kulturni prostor, sijala danes 
pozabljena filozofinja nadzemske lepote in briljantnega uma. Ko je ta večernica zašla, se je nad 
omenjeni prostor začela silovito spuščati tema srednjega veka. Sredi današnje tême človeških vrednot 
je treba izpostaviti takšne zvezde upanja, da bi znova zasijale na našem nebu.  
 
Strokovno predavanje  
»Bolj ko Delije, Korine, Cintije«: podoba ženske v starem Rimu in novi Sloveniji – dr. Maja 
Sunčič  
25. februar ob 19.00 Slovanska knjižnica, dvorana  
Slovanska knjižnica pripravlja ob dvatisočletnici Emone v prvem četrtletju tega leta cikel treh 
strokovnih predavanj s skupnim naslovom Zakaj smo vsi (še) Rimljani? Spraševali se bomo o 
dediščini, ki so nam jo zapustili stari Rimljani:  ali še vpliva na naša življenja, koliko nas morda nevede 
obremenjuje, koliko nam je še vedno v navdih in spodbudo. Februarsko predavanje se bo lotilo 
vprašanja ženske v antiki in danes. Predavateljica dr. Maja Sunčič je prevajalka, antropologinja in 
znanstvena sodelavka na ISH, Fakulteti za podiplomski humanistični študij. Antičnim ženskam  je 
posvetila kar štiri monografije. Predavanje, ki se ne bo izognilo problematiki zakonske zveze in 
konstrukciji idealne podobe ženske nekoč in danes.  
 
 
Razstave: 
 
Zgodovinska razstava  
Podvodna dediščina v Sloveniji  
5.–28. februar Knjižnica Šiška 
Razstava Zavoda za zaščito kulturne dediščine RS prinaša oris podvodnega raziskovanja kulturne 
dediščine v Sloveniji. Predstavljena so najdišča v priobalnem in teritorialnem morju in tudi v celinskih 
vodah Slovenije. Poseben poudarek je posvečen dediščini barjanske Ljubljanice ter najnovejšim 
raziskavam antičnih najdišč v Kaminu pri Bevkah, Zalogu pri Ljubiji in Sinji Gorici. Razstava je delo dr. 
Andreja Gasparija in mag. Mirana Eriča ob izjemnem prispevku sodelavcev, fotografov Arneta 
Hodaliča in Roka Kovačiča ter potapljačev iz društva Tornado in Društva za raziskovanje morja 
Ljubljana.  
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MAREC 2014 
 
Izobraževalna delavnica  
Tečaj klasične retorike – s kulturnim društvom Nova akropola 
7. marec ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc 
Večna želja vsakega človeka je, da bi znal izraziti sebe, svoje misli in čustva. Kajti ravno od 
sposobnosti izražanja je odvisen uspeh v številnih življenjskih okoliščinah, in to ne le na poslovnem 
področju, temveč tudi v vsakdanjem življenju. 8-urni tečaj, začinjen z zanimivimi, poučnimi in 
navdihujočimi antičnimi besedili. Število mest je omejeno, prednost pa imajo brezposelni, študentje in 
zaposleni, ki bi jim veščine retorike koristile na poklicnem področju.  
 
Strokovno predavanje  
Emonske zgodbe – dr. Marjeta Šašel Kos 
17. marec ob 19.00 Trubarjeva hiša literature 
Dr. Marjeta Šašel Kos bo pripravila predavanje o tem, kaj nam o življenju v Emoni lahko povejo rimski 
spomeniki, najdeni na območju današnje Ljubljane in okolice. Predavanje bo torej postreglo z odgovori 
na vprašanje, kako so v času Rimljanov živeli na področju, kjer živimo danes.   
 
Predstavitev knjige 
Zadnji keltski poglavar in usodna emonska lepotica – mag. Ivan Sivec 
25. marca ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc 
Pisatelj Ivan Sivec bo predstavil dva izmed štirih romanov zbirke Slovenska zgodovina, napisane ob 
2000. obletnici mesta Emone, ki jo praznujemo v letošnjem letu. V ospredje je postavil v Ljubljanski 
kotlini živeče Tavriske in prastaro jantarsko pot med Baltikom in severnim Jadranom, ki je vodila tudi 
mimo keltskih naselbin na območju Ljubljane in Vrhnike. V drugi knjigi pričara romantičen zaplet na 
emonskih tleh, predstavi pa tudi navade in družbene konvencije časa. 
 
Strokovno predavanje  
Emona – Ljubljana. Antično mesto in njegove mitološke korenine v Schönlebnovi interpretaciji 
– dr. Igor Škamperle 
25. marec ob 19.00 Slovanska knjižnica, dvorana  
Slovanska knjižnica pripravlja ob dvatisočletnici Emone cikel treh strokovnih predavanj s skupnim 
naslovom Zakaj smo vsi (še) Rimljani? Spraševali se bomo o dediščini, ki so nam jo zapustili stari 
Rimljani: ali še vpliva na naša življenja, koliko nas morda nevede obremenjuje, koliko pa nam je še 
vedno v navdih in spodbudo. Predavatelj dr. Igor Škamperle je sociolog kulture in komparativist, 
profesor na ljubljanski filozofski fakulteti. Na večeru, posvečenem Emoni in Ljubljančanu Janezu 
Ludviku Schönlebnu (1618-1681), se bomo spraševali, kako je naš prvi zgodovinar raziskal in razumel 
antično Emono. Valvasorjev sodobnik in učitelj namreč velja med Slovenci za prvega pomembnega 
zgodovinarja, rodoslovca in kronista naše dežele. Mestu se je posvečal tudi z raziskovanjem njegovih 
rimskih korenin. Leta 1672 je izdal knjigo o Emoni (Aemona vindicata), leta 1681 pa je izšla njegova 
najobsežnejša knjiga o zgodovini Kranjske do leta 800 (Carniolia antiqua et nova sive Annales 
sacroprophani).  
 
Strokovno predavanje  
Incident v Emoni leta 316 in prva državljanska vojna med Konstantinom in Licinijem – dr. Rajko 
Bratož 
26. marec ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
V rimskem cesarstvu sta leta 313 vladala dva cesarja: Konstantin na celotnem zahodu in Licinij na 
Balkanu ter celotnem Vzhodu. Njuno zavezništvo se je začelo po dveh letih krhati in se je spreobrnilo 
v nepomirljivo sovraštvo. Povod za vojno, ki je izbruhnila jeseni 316, je bilo rušenje Konstantinovih 
kipov v Emoni, tedaj obmejnem mestu med obema vladarjema. 
 
Strokovno predavanje  
Emona: mesto v imperiju – dr. Bernarda Županek 
27. marec ob 19.30 Knjižnica Šiška 
Emona, prvo mesto na območju današnje Ljubljane, je imela kot del rimskega imperija prav zaradi 
svoje mestne funkcije posebej pomembno vlogo. Tako kot druga rimska mesta je s svojo obliko, 
arhitekturo in ritmom življenja vplivala na svoje prebivalce: jih vključevala v ogromen imperij, jim 
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sporočala prave rimske načine obnašanja in delovanja ter vzgajala prebivalce v lojalne rimske 
državljane. Predavala bo kustosinja za obdobje antike v Mestnem muzeju Ljubljana. 
 
Razstave: 
 
Fotografska razstava in projekcija dokumentarnih filmov  
Podvodna dediščina v Sloveniji – Izbrane raziskave 1995-2012 
3.–31. marec Knjižnica Bežigrad 
Razstava prinaša oris podvodnega raziskovanja kulturne dediščine v Sloveniji. Predstavljena so 
najdišča v priobalnem in teritorialnem morju in tudi v celinskih vodah RS. Poseben poudarek je 
posvečen dediščini barjanske Ljubljanice ter najnovejšim raziskavam najdišč zadnjih desetih let v 
Kaminu pri Bevkah, Zalogu pri Ljubiji in Sinji Gorici. Razstava je delo dr. Andreja Gasparija in mag. 
Mirana Eriča ob izjemnem prispevku sodelavcev, fotografov Arneta Hodaliča in Roka Kovačiča ter 
potapljačev iz društva Tornado in Društva za raziskovanje morja Ljubljana. 
 
Za otroke: 
 
Literarno-izobraževalna delavnica  
Junaki z ladje Argo na Ljubljanici – Damijan Stepančič, Gaja Kos  
13. marec ob 17.00 Trubarjeva hiša literature 
Na podlagi knjige Junaki z ladje Argo bodo otroci spoznali argonavte in številne pustolovščine in 
preizkušnje, ki so jih ti grški junaki doživeli na morju in na različnih otokih. Ko bodo argonavti s svojo 
ladjo prispeli do reke Ljubljanice, se bodo preselili v stripe, ki jih bodo otroci ustvarjali skupaj z 
Damijanom Stepančičem, ilustratorjem knjige. 
 
Jezikovno-zgodovinska ura pravljic  
Jason, the Argonauts and the Golden Fleece – Špela Podkoritnik Mokorel 
27. marec ob 17.30 Knjižnica Rudnik 
Jason, the Argonauts and the Golden Fleece je zgodba o Argonavtih, ki nam bo razkrila, kako 
pomembno vlogo je imela in jo še ima naša reka Ljubljanica. Interaktivna pravljična dogodivščina v 
angleščini je namenjena otrokom od 3. do 8. leta starosti. 
 
Razstava risb 
Od Emone do Ljubljane – Vrtec Mladi rod  
1.–31. marec Knjižnica Jožeta Mazovca 
Otroci vrtca Mladi rod, enota Mavrica iz Ljubljane že tradicionalno razstavljamo v Knjižnici Jožeta 
Mazovca. Letošnje leto obeležujemo 2000 let Emone. V vrtcu smo izvedli projekt Emona skozi otroške 
oči, še vedno pa poteka vzporedni projekt Ljubljana skozi otroške oči. Naša razstava je odraz 
spoznanj, ki smo jih pridobili z raziskovanjem v okviru obeh projektov. 
 
 
APRIL 2014 
 
Strokovno predavanje 
Claustra Alpium Iuliarum  
1. april ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc 
Ostanki obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum so največji rimskodobni spomenik v Sloveniji. 
Medtem ko je limes (utrjena meja) ob Donavi in Renu, skupaj s Hadrijanovim zidom na severu Anglije, 
varoval zunanjo mejo imperija, je julijskoalpski obrambni sistem neposredno varoval italski prostor – 
srce rimskega imperija. Ena najmogočnejših gradenj, ki se je kdaj koli zgodila na ozemlju današnje 
Slovenije, je potekala od sredine 3. stoletja do prve polovice 4. stoletja. 
 
Strokovno predavanje  
Mitraizem, religija rimskega cesarstva – Stjepan Palajsa 
28. april ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3.nadstropje 
Mitraizem je bil razširjen po rimskem cesarstvu v prvih petih stoletjih. Ta religija sončnega boga je bila 
največji tekmec krščanstvu pred njegovo dokončno uveljavitvijo. Kult Mitre so častili v mitrejih, 
podzemnih svetiščih ali votlinah. Mitraizem je podobno kot drugi kulti z misterijskimi značilnostmi 
ohranil strogo tajnost svojih učenj in čaščenja. Rimski legionarji so Mitro častili kot »Nepremegaljivo 
Sonce«, predvsem pa zaradi njegovega poudarka na bratstvu. 
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Za otroke: 
 
Izobraževalno-ustvarjalna delavnica  
Emonski zmaj – KUD Galerija C.C.U.  
8. april ob 17.00 Knjižnica Horjul 
17. april ob 17.00 Knjižnica Ig 
Podoba zmaja je tesno povezana z nastankom Emone in simbol zmaja je vse do danes ostal simbol 
Ljubljane. Po mitološkem izročilu naj bi Jazon pred gradnjo Emone premagal zmaja. Na delavnici nas 
bo obiskala udomačena Zmaja Nikolovska, ki bo iz zmajeve dežele pripeljala unikatne skulpture 
zmajev različnih rodov. Otroci jih bodo pod mentorstvom Mateje in Simona pobarvali, jim dodali 
najrazličnejše okončine ter jih vzgojili.   
 
Izobraževalno-ustvarjalna delavnica  
Starodavni kovanci in amuleti – KUD Galerija C.C.U. 
10. april ob 17.00 Knjižnica Rudnik 
Pomembna zgodovinska zapuščina Rimljanov so najrazličnejši novci, ki prikazujejo pomembne 
dogodke iz tedanjega časa, portrete cesarjev, zmage, arhitekturo in podobe iz vsakdanjega življenja. 
Pogosto so jih uporabljali kot amulete. Na delavnici bomo pod mentorstvom Mateje in Simona 
ustvarjali starodavne novce-amulete, ki nam bodo prinašali srečo. 
 
 
MAJ 2014 
 
Strokovno predavanje  
Podvodna dediščina v Sloveniji: izbrane antične raziskave – mag. Miran Erič 
5. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Mag. Miran Erič bo predstavil delo Zavoda za raziskovanje kulturne dediščine RS na področju 
podvodnega raziskovanja antičnih najdišč v našem priobalnem in teritorialnem morju in tudi v celinskih 
vodah Slovenije. Septembra 2008 so v Ljubljanici, pri Sinji Gorici, našli ostanke rimske tovorne ladje, 
ki jo umeščajo na začetek 1. stoletja našega štetja. Gre za izjemno pomembno odkritje, ki daleč 
presega lokalni in regionalni pomen. 
 
Strokovno predavanje  
Prazgodovinska in rimska Emona – dr. Andrej Gaspari 
20. maj ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc 
Arheološke raziskave zadnjih desetletij so pomembno dopolnile poznavanje starejše zgodovine ožjega 
območja Ljubljanskih vrat kot ključnega vozlišča kopnih in vodnih komunikacij med severnim 
Sredozemljem, Srednjo Evropo in Balkanom. Predavanje bo osvetlilo začetke trajnejše poselitve 
Grajskega griča in njegovega vznožja v mlajši bronasti dobi, razvoj naselja ob koncu bronaste dobe in 
v starejši železni dobi, obdobje mlajše železne dobe, širitev italskih vplivov, naselitev rimskih trgovcev 
in vojaško osvojitev tega prostora ter zgodovinski in stavbni razvoj do 6. stoletja.   
 
Strokovno predavanje   
Julijan Imperator – Andrej Praček 
26. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
V razmahu religijskega fanatizma in političnega povzpetništva je bil kot otrok priča poboju svoje 
družine. Njemu samemu je usoda prizanesla, ga usmerila na pot filozofije in ga tako utrjenega 
postavila na čelo cesarstva. Kozmopolitski Julijan, tarča nerazumevanja in nenehnih napadov,  je bil s 
svojo človečnostjo in modrostjo poslednji glasnik veličastnega rimskega orla. 
 
Strokovno predavanje 
Kip »Emonec« – dr. Janka Istenič 
27. maj ob 19.30 Knjižnica Šiška 
Bronasti kip iz Emone (rimske predhodnice Ljubljane), t.i. »Emonec«, sodi med redke skoraj v celoti 
ohranjene antične bronaste kipe. Kako dobro poznamo leta 1836 izkopan kip, ki je najznamenitejši 
predmet iz Emone? Kdaj in za koga so ga naredili, koga predstavlja, čemu je bil namenjen? Raziskave 
ob pripravi razstave Rimske zgodbe s stičišča svetov, ki bo odprta 19. junija letos v Narodnem muzeju 
Slovenije, so pokazale, da je bil »Emonec« sestavni del izjemnega nagrobnega spomenika, ki se je 
zgledoval po Trajanovem stebru v Rimu.  
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Razstave: 
 
Zgodovinska razstava  
Podvodna dediščina v Sloveniji – Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
6.–31. maj Knjižnica Otona Župančiča  
Razstava prinaša oris podvodnega raziskovanja kulturne dediščine v Sloveniji. Predstavljena so 
najdišča v priobalnem in teritorialnem morju in tudi v celinskih vodah Slovenije. Poseben poudarek je 
posvečen dediščini barjanske Ljubljanice ter najnovejšim raziskavam najdišč zadnjih desetih let v 
Kaminu pri Bevkah, Zalogu pri Ljubiji in Sinji Gorici. Razstava je delo dr. Andreja Gasparija in mag. 
Mirana Eriča ob prispevku sodelavcev, fotografov Arneta Hodaliča in Roka Kovačiča ter potapljačev iz 
društva Tornado in Društva za raziskovanje morja Ljubljana. 
 
Za otroke: 
 
Ustvarjalna delavnica  
Emonski vojščak – Galerija C. C. U. 
20. maj ob 17.00 Knjižnica Jarše 
Zgodovina Emone naj bi se začela kot vojaški tabor in podoba vojščaka je pogost motiv v rimski 
umetnosti. Na delavnici bomo z recikliranjem kartona ustvarjali lutke starorimskih vojščakov. Delavnica 
je primerna za starejše od 3 let. 
 
 
POLETJE 2014 (junij, julij, avgust) 
 
Strokovno predavanje – Cikel predavanj Ona in On  
Rimljanka in Rimljan – dr. Dušan Rutar 
9. junij ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Govorili bomo o pojmovanju ljubezni v starem svetu, med Grki in Rimljani. 
 
Razstave: 
 
Zgodovinska razstava  
2000-letnica pridobitve mestnih pravic antične naselbine Emone – Janja Jazbec 
1. julij–30. avgust Knjižnica Bežigrad, stopnišče 
Letos mineva 2000 let od tega, ko so Rimljani na prostoru današnjega središča Ljubljane, ob levem 
bregu reke Ljubljanice, postavili svojo kolonijo Julijo Emono z eno večjo zgradbo in obzidje s stolpi. 
Razstavo posvečamo obeležitvi 2000-obletnice pridobitve mestnih pravic antične naselbine Emone. 
 
Filmobus  
27. in 28.. avgust, od 17.00 do 20.00 Park slovenske reformacije 
MKL se s projektom Filmobus pridružuje dogodkom, katerih rdeča nit je Emona 2000. V dveh dneh se 
bodo zvrstile otroške ustvarjalne delavnice. Preizkusili se bomo  v lončarjenju in ustvarjanju lončenih 
posod in amfor iz gline, izdelovali rimske vojake iz papirja, pripovedovali zgodbe iz rimskih časov. Na 
voljo bo tudi kotiček z otroško in  mladinsko literaturo o Starem Rimu, Emoni U Zvečer: predvajanje 
mladinskega filma/risanega filma na temo Starega Rima v vozilu Potujoče knjižnice. 
 
 
SEPTEMBER 2014 
 
Strokovno predavanje – Cikel predavanj Učitelji in učenci  
Kaj delajo učitelji, ko poučujejo – dr. Dušan Rutar 
22. september ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Predavatelj bo govoril o nekaterih antičnih konceptih o naravi poučevanja, učenja, o naravi oziroma 
identiteti učitelja in učenca. Govoril bo torej o tem, kaj pomeni biti učenec in kaj pomeni biti učitelj. 
 
Strokovno predavanje  
Emona, upor panonskih legij in zaton zlate dobe imperija – Davorin Vuga 
24. september ob 19.30 Knjižnica Šiška 
Avtor domneva, da je cesar Avgust tik pred smrtjo leta 14 pripravil edikt o proglasitvi Emone za 
mestno kolonijo rimskih državljanov (colonia Iulia Emona). Ob njegovi smrti je zaradi prekomernih 
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obremenitev izbruhnil upor vojakov panonskih legij, ki se je razširil tudi na Nauportus (Vrhnika). Po 
zadušitvi upora je novi cesar Tiberij Emoni potrdil mestne pravice, uporni vojaki pa so morali kot kazen 
za upor v zimi 14/15 zgraditi mestno obzidje s stolpi. Prelomni dogodki rimske zgodovine so se s tem 
dotaknili tudi sedanjih slovenskih tal.  S tem pa so se na široko odprla tudi vrata romanizaciji v 
predalpsko-panonski prostor. 
 
Za otroke: 
 
Zaključna prireditev 
Dan za Poletavce 
19. september ob 17.00 Park slovenske reformacije 
V posebej prirejeni Emonski vasi se bomo preizkušali v klesanju v kamen, izdelovanju amfor iz gline, 
igrali rimske družabne igre in se spustili v skrivnostni svet katakomb pod parkom. 
 
 
OKTOBER 2014 
 
Strokovno predavanje (antična misel) 
O zgodovini refleksije človeškega duha, duše, uma in razuma – mag. Marko Ogris 
6. oktober ob 17.30 Knjižnica Šiška 
Že v antiki je  Aristotel govori o bistvu človeka in ga opredeli s tremi lastnostmi. Pozneje v zgodovini 
civilizacije Zahoda pojem »duha« izrazito stopi v povezavo s knjigami in branjem.  Kako se takšna 
pojmovanja razlikujejo od moderne znanosti o možganih, nevronih. Kako razumeti razliko med 
človeškim duhom, dušo, umom in razumom na eni ter umetno inteligenco na drugi strani. 

Strokovno predavanje  
Zanimivi obiskovalci Ljubljane od Emone do danes – dr. Zarjan Fabjančič 
22. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Najlažja pot iz Srednje in Vzhodne Evrope v Italijo vodi prek današnjega slovenskega ozemlja. Zato so 
po njej skozi vso zgodovino hodili osvajalci, naključni obiskovalci in tudi tujci, ki so se za krajši ali daljši 
čas ustavili v Ljubljani. Tako sta npr. Emono razrušila zahodnogotski kralj Alarik in nekaj desetletij 
kasneje hunski kralj Atila.  
 
Strokovno predavanje  
Arheologija začetkov rimske Emone – dr. Andrej Gaspari 22. oktober ob 19.30 Knjižnica Šiška 
Sledili bomo nastanku mesta od časa, ko so Cezarjeve legije pokorile Tavriske v Ljubljanski kotlini in 
priključitve ozemlja k rimski Italiji leta 42/41 pr. n. št. Posledična priselitev italskih trgovcev spodbudi 
vzpon neutrjene naselbine na vznožju Grajskega griča, ki doživi največji razcvet v avgustejskem 
obdobju. Kmalu se težišče poselitve prenese v utrjeno novozgrajeno mesto na Gradišču in Mirju. 
Gradnja je bila zaključena v letih 14/15. 
 
Ustvarjalne in izobraževalne delavnice: 
 
Ustvarjalna delavnica Borze znanja  
Z reliefom do Emone – Ljuba Pervanje 
14. oktober, od 14.00 do 17.00 Knjižnica Šiška 
Na tokratni delavnici bomo izdelovali reliefe v glini. Različne motive bomo iskali v zgodovini Emone.  
 
Izobraževalna jezikovna delavnica  
Latinščina za vsakdanjo rabo – Nataša Homar 
16. oktober, od 18.00 do 19.30  Knjižnica Otona Župančiča, mediateka 
Cikel treh delavnic, ki se bodo zvrstile v mesecu oktobru in novembru je primeren tudi za tiste, ki se 
latinščine niste učili. Če ste se spraševali, kaj pomeni de iure, de facto, status quo ali kvorum in niste 
našli odgovora, ste vabljeni, da se nam pridružite.  
 
Izobraževalna jezikovna delavnica  
Latinščina za vsakdanjo rabo – Nataša Homar 
23. oktober, od 15.30 do 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, mediateka 
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Na drugi delavnici latinščine boste spoznali nekaj prispodob iz antičnega sveta, ki bogatijo naš jezik. 
Kaj pomeni ahilova peta, sizifovo delo, tantalove muke so le nekatere izmed njih. Če bi želeli spoznati 
še katero, se nam pridružite.  

 
Za otroke: 

Razstava slik in risb in fotografij 
Emona skozi otroške oči – Vrtec Pedenjped, Enota Zadvor 
1.–30. oktober Knjižnica Zadvor 
Otroci iz vrtca Pedenjped iz enote Zadvor so vse poletje ustvarjali in spoznavali življenje v času 
Emone. Razstavili bodo svoje izdelke in fotografije, ki so jih posneli, ko so se v vrtcu vrnili v rimske 
čase. Kot vsako leto tudi letos sodelujejo pri Dnevih evropske kulturne dediščine. 
 
Ustvarjalna delavnica 
Pravljični emonski mozaik – KUD Galerija C. C. U.  
2. oktober ob 17.00, Knjižnica Ig 
Cenjena umetnost pri prebivalcih Emone je bil poleg slikarstva in kiparjenja tudi mozaik. Na ustvarjalni 
delavnici bomo pod mentorstvom Mateje in Simona iz KUD Galerije C.C.U. z recikliranjem  papirja 
ustvarjali pisane mozaike s podobami življenja starodavne Emone. Delavnica je namenjena otrokom 
od 3. leta dalje. 
 
Ustvarjalna delavnica 
Rimljani – Jerneja Meglič 
16. oktober ob 17.00 Knjižnica Šiška 
Vabljeni na sprehod v preteklost, kjer boste skozi pravljico o rimskem kuharju Marku Apiciju izvedeli, 
kakšne dobrote so jedli Rimljani in kam vse so zapisovali svoje recepte. Na koncu bo vsak izmed vas 
lahko izdelal tudi voščeno tablico, na kakršne so pisali Rimljani. Vabljeni otroci od 5. leta dalje. 
 
 
NOVEMBER 2014 
 
Zgodovinska razstava  
2.000-letnica pridobitve mestnih pravic antične naselbine Emone – Janja Jazbec  
3. november–5. januar Knjižnica Glinškova ploščad 
Letos mineva 2.000 let od tega, ko so Rimljani na prostoru današnjega središča Ljubljane postavili 
svojo kolonijo Julijo Emono z eno večjo zgradbo in obzidje s stolpi. Razstavo posvečamo obeležitvi 
pridobitve mestnih pravic antične naselbine Emone. 
 

Izobraževalna jezikovna delavnica  
Latinščina za vsakdanjo rabo – Lucija Krošelj 
13. november, od 16.00 do 17.30 Knjižnica Otona Župančiča, mediateka 
Cikel treh delavnic, ki se bodo zvrstile v mesecu oktobru in novembru, je primeren tudi za tiste, ki se 
latinščine niste učili. Tema zadnje delavnice bo prevajanje, interpretiranje in uporaba latinskih 
pregovorov, znamenitih citatov in stalnih besednih zvez.  
 

Za otroke: 

Ustvarjalna delavnica 
Pravljični emonski mozaik – KUD Galerija C. C. U. 
4. november ob 17.30 Knjižnica Grba 
Cenjena umetnost pri prebivalcih Emone je bil poleg slikarstva in kiparjenja tudi mozaik. Na ustvarjalni 
delavnici bomo pod mentorstvom Mateje in Simone z recikliranjem papirja ustvarjali pisane mozaike s 
podobami življenja starodavne Emone. Delavnica je namenjena otrokom od 3. leta dalje. 
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DECEMBER 2014 
 
Strokovno predavanje  
Emona, upor panonskih legij in zaton zlate dobe imperija – Davorin Vuga 
10. december ob 19.30 Knjižnica Šiška 
Avtor domneva, da je cesar Avgust tik pred smrtjo leta 14 pripravil edikt o proglasitvi Emone za 
mestno kolonijo rimskih državljanov (colonia Iulia Emona). Ob njegovi smrti je zaradi prekomernih 
obremenitev izbruhnil upor vojakov panonskih legij, ki se je razširil tudi na Nauportus (Vrhnika). Po 
zadušitvi upora je novi cesar Tiberij Emoni potrdil mestne pravice, uporni vojaki pa so morali kot kazen 
za upor v zimi 14/15 zgraditi mestno obzidje s stolpi. S tem pa so se na široko odprla tudi vrata 
romanizaciji v predalpsko-panonski prostor. 
 
Glasbena prireditev  
Novoletni koncert antične glasbe – Gašper Kvartič 
15. december ob 19.00 Knjižnica Prežihov Voranc 
 
Slikarska razstava  
Rimljani na naših tleh – Janja Jazbec  
3. november–5. januar Knjižnica Glinškova ploščad 
Rimljani na naših tleh je bila osrednja tema jesenskega srečanja ljubiteljskih slikarjev ob sotočju rek 
Ljubljanice in Save v zaselku Podgrad. Srečanja sta tudi letos organizirala Kulturno društvo Podgrad in  
Turistična kmetija pri Lazarju. 
 



 



 

      Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana  

   

  

Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
(Obrazec za poročanje) 
 
Poročevalsko leto 2014 
 
Osnovni podatki 
 
Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica Ljubljana 
Naslov (sedež): Kersnikova ulica 2, Ljubljana 
Odgovorna oseba: mag. Jelka Gazvoda 
Telefon: 01 6001 331 
Elektronska pošta: info@mklj.si 
Številka pogodbe 3340-14-091004 
 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2014: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij    
Strokovna pomoč knjižnicam območja    
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva    
Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja    
 
Kratek opis in doseženi cilji izvedenega programa posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice (v nadaljevanju OOK) v letu 2014 
MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Matična knjižnica 
Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 
 Nakup specializiranih elektronski virov in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje 

območja in končne uporabnike. 
 Na nacionalni ravni smo tovrstna izobraževanja nadgradili z v letu 2011 novoustanovljeno 

Delovno skupino za e-vire OOK. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko 
skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. 

 Nadgrajevali smo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na območju. 
 V letu 2014 smo dopolnili zbirnik podatkov knjižnic na osrednjeslovenskem območju s 

podatki za leto 2013. 
 V povezavi s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK smo pripravili vsebinska izhodišča, ter 

pripravili prve delne analize za načrtovano poglobljeno analizo stanja in možnosti izboljšav 
knjižnične mreže splošnih knjižnic na osrednjeslovenskem območju s podporo orodij GIS. 

 Nadaljevali smo s permanentnim izobraževanjem na območju ter izobraževanjem za nove 
naloge v knjižnicah na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo 
podatkov (MS Excel) ter napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi 
vsebinami in podatki ter njihove predstavitve (MS Word, MS PowerPoint, lektorska znanja).   

 Spodbujali in svetovali smo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije in izvedli 
projekt zbiranja spominov na drugo svetovno vojno v Ljubljani (Slovanska knjižnica). 

 Z redaktorsko službo smo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 
 Izvedba nadaljevanja projekta Moja ulica (v okviru Kamre), ki predstavlja ulično podobo 

mest osrednjeslovenskega območja iz različnih zornih kotov in je bil dopolnjen z vsebinami 
Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke MKL. 

 Projektov digitalizacije v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 
2014 nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov digitalizacije z razpoložljivimi 
sredstvi za naloge območnosti ni bilo moč podpreti. 

 Svetovali smo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih 
informacijskih sistemov. 
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 Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo. V letu 2014 so pri projektu MKL »Poletavci – 
poletni bralci« ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice območja. 

 Sodelovali smo pri skupni delavnici vloge osrednjih območnih knjižnic pri uresničevanju 
Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020. 

 Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 
udeleževali sestankov in delavnic koordinacije območnosti v NUK-u. 

 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20141  
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 
V letu 2014 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeno 
podatkovno zbirk Encyclopædia Britannica Public Library Edition. Zbirke založnika Tax-Fin-Lex smo 
zamenjali z zbirkami založnika IUS Software (IUS-INFO in Find-INFO, IUS-INFO.HR). Vse zbirke so 
bile za uporabnike splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja dostopne preko oddaljenega 
dostopa. Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih 
omrežjih. Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic 
za uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk.  
Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo OOK-ji v letu 2014 zagotavljali le z obveznim 
izvodom. 
Javna dostopnost dokumentov (vpišite 
spletni naslov) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja  

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-
upravljanju-knjiznicne-zbirke  

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-
upravljanju-knjiznicne-zbirke 

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 
OOK) 

Spletni naslov: 
http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost  

Izvajanje brezplačne medknjižnične 
izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja za 
uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 
   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 
  Albanski kotiček - zbirka literature v albanskem jeziku 
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 
 
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 
 Tax-Fin-Lex, dostop na daljavo za vse knjižnice območja do 1. novembra 2014, cena: 13.000,00 

EUR, 
 IUS-INFO in FinD-INFO, dostopno preko dostopa na daljavo od 1. novembra 2014, cena: 

11.664,71 EUR, 
 Encyclopaedia Britannica Public Library Edition, dostop na daljavo za vse knjižnice območja, 

cena: 5.401,49 EUR. 
 EBSCO eBooks Library Collection, dostop na daljavo za vse knjižnice območja, cena: 2.629,23 

EUR. 

                                                      
1 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke 
oziroma dosežene rezultate. 
 
2 Vsebino vpišite v bela polja. 
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Učinki in doseženi rezultati: 
 
V letu 2014 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeno 
podatkovno zbirk Encyclopædia Britannica Public Library Edition. Zaradi ugodnejših pogojev za 
dostop do zbirk založnika IUS-Software (IUS-INFO in FinD-INFO) smo se v novembru 2014 odločili za 
slednjo in ne za podaljšanje zbirke Tax-Fin-Lex (TFL), dostop do TFL je bil zagotovljen do konca 
oktobra 2014. Ponovni prehod na zbirko založnika IUS-Software (naročeno smo imeli do novembra 
2013) je bil tudi rezultat padca uporabe zbirk s področja pravnih, davčnih in finančnih vsebin, 
dostopnih na daljavo, ne le na ravni našega območja, pač pa celo na nacionalni ravni.  
Knjižnicam območja smo omogočili tudi dostop do zbirke elektronskih knjig EBSCO eBooks Public 
Library Collection v angleškem jeziku, dostop je omogočen do konca aprila 2015.  
Dostop do naročenih zbirk je bil preko oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice regije. Kot je 
razvidno iz »Poročila o uporabi storitve dostopa na daljavo do informacijskih virov za splošne knjižnice 
v letu 2014«, ki so ga pripravili skrbniki dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice -  Center za 
informacijske storitve pri NUK, je kar četrtina vseh uporabnikov storitve (25,04 %) dostopala iz knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja. Podatku da je bilo 13,64 % vseh prijav v zbirke preko oddaljenega 
dostopa iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja pa je potrebno dodati pojasnilo, da orodje za 
beleženje uporabe dostopa na daljavo EZProxy meri le prvi dostop do strežnika za oddaljeno prijavo, 
nadaljnje prehajanje med posameznimi zbirkami, ki jih knjižnice omogočamo preko dostopa na daljavo 
pa žal s tem orodjem ni možno spremljati, tako da število prijav ni najbolj relevantno in primerljivo. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih.  
Za zbirke smo pripravili izobraževanja v obliki predstavitev knjižničarjem v vseh knjižnicah 
osrednjeslovenskega območja (z izjemo cerkniške knjižnice).  
Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo 
elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk. 
Med prioritete je sodila tudi za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (MI) za 
strokovno in študijsko gradivo. Pripravljen je bil dogovor med knjižnicami, podpisana pogodba s Pošto 
Slovenije in pripravljena navodila za izvedbe postopkov. V polnosti je zaživela meseca novembra 2014 
(priloga 3). 
Obdelali in opremili smo gradivo, ki ga MKL prejema kot z Zakonom o obveznem izvodu določena 
depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega izvoda tistih 
publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. Obvezni izvod je pomemben pri 
pridobivanju gradiva v MKL in bo imel za posledico oblikovanje novih zbirk gradiva, ki bodo 
pomembne za celotno območje. Mesečno obveščanje knjižnic območja o novem gradivu prek spletne 
strani knjižnice. 
 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za 
potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, 
oprema IKT…) v prilogah na koncu 
 
2.1 svetovalno delo za območje OOK  
 Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju 

lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, 
 nadaljevali smo z informativnimi sestanki splošnih knjižnic območja, ki so po svoji obliki svetovalne 

in posvetovalne narave, 
 uredniško delo v okviru Kamre,  
 redna komunikacija s knjižnicami regije. 
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 



4 
 

 Individualnega izobraževanja knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega 
domoznanskega portala Kamra preko programa spletnega učenja, ki jih v MKL izvajamo v preteklih 
letih se je v letu 2014 udeležila ena, nova vnašalka na portal Kamra. 

 Nadaljevali smo z izobraževanjem strokovnih delavcev na območju ter izobraževanjem za nove 
naloge v knjižnicah po programi Učnega centra MKL (program v prilogi 4): 
 napredna uporaba orodij za namizno založništvo MS Publisher (28. 3., 11. 4., 27. 5., 29. 5. in  

29. 9. 2014), 48 udeležencev, 
 napredna uporaba orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki, ter 

njihove  predstavitve MS Word (14. 4., 24. 9. in 7. 10. 2014), 12 udeležencev, 
 napredna uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov MS Excel (28. 5. in 23. 

9. 2014), 12 udeležencev, 
 poznavanja tehnologije elektronskih knjig, papirja, črnila in njihove uporabe v splošnih 

knjižnicah – »E-knjige v splošnih knjižnicah« (10. 4. 2014), 7 udeležencev, 
 izobraževanje za oblikovanje virtualnih razstav na spletnih straneh knjižnic (4. 6. 2014), 12 

udeležencev, ki sta ga izvedla Simona Resman in Aleš Klemen. 
 Knjižnice območja so bile povabljene tudi na dve brezplačni delavnici o uporabnikih z motnjami 

vida in branja (Kako pomagati uporabniku z motnjami vida in branja, Slepi, slabovidni in osebe z 
motnjami branja v digitalnem okolju) v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in 
organizaciji koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK.  

 Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2013«, ki je konec 
novembra 2014 v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL z vodilno 
temo trendov na področju spletnega anketiranja in s praktičnimi delavnicami za učinkovito izvedbo 
celostnega spletnega anketiranja – priloga 5. 

 Novembra so bile knjižnice območja vabljene na strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo 
»Knjižnica, srca mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic« (42 udeležencev), ki je 21. 5. 
2014 potekalo v organizaciji Mestne knjižnice Ljubljana – katalog s predstavitvijo predavateljev in 
predavanj je v prilogi 6. 

 Za knjižničarje Osrednjeslovenskega območja smo v njihovih knjižnicah izvedli obnovitvene 
delavnice in predavanja za suvereno uporabo spletnih podatkovnih baz in zbirk. 

 
MKL kot osrednja območna knjižnica organizira praktične vaje iz formalne in vsebinske obdelave 
gradiva za knjižničarje osrednjeslovenske regije, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit. Vaje izvaja 
Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. V letu 2014 smo izvedli 
izobraževanje v mesecu maju in novembru, vsakega se je udeležil po 1 knjižničar. Upad števila 
udeležencev je lahko razumeti v povezavi s problematiko zaposlovanja v slovenskih splošnih 
knjižnicah, saj knjižnice zaradi določb ZUJF ne morejo zaposlovati novega kadra, ki nato opravljal 
strokovne izpite. 
2.1.2 promocija območnosti 
 Predstavitve na Paradi učenja, Dnevu MKL, ob praznovanju 40-letnice Potujoče knjižnice 

(Bibliobusno postajališče Senožeti) ter odprtju prenovljenih prostorov Knjižnice Savsko naselje. 
 predstavitev modula za prispevke uporabnikov Album Slovenije na Kamri za knjižničarje območja 

na primeru uporabe Albuma Ljubljane v devetih splošnih knjižnicah Osrednjeslovenskega območja,
 Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 

predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov knjižničarjev iz 10 držav iz celotnega sveta , ki 
so bile nagrajeni v okviru PLIP - Public Libraries Inovative Projects, obisk kolegic iz Oddelka za 
bibliotekarstvo Karlove univerze iz Prage. 

 objavljanje seznama novega gradiva, kupljenega iz sredstev OOK, na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost)  

 območna koordinatorka domoznanske dejavnosti se je kot predstavnica portala Kamra udeležila 
letnega srečanja članic mreže Europeana v Madridu.  

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 
 redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK 
 v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK nadaljevanje v letu 2012 začete pilotne izvedbe 

»Prostorske analize knjižnične mreže na primeru mreže Mestne knjižnice Ljubljana«, ki bo služila 
kot model za izvedbo nadaljnjih prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 
 
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 
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Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih preko 
sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 
osrednjeslovenskega območja: 
 Model beleženja posredovanih informacij, 
 Aplikacija za izterjavo gradiva na dom, 
 Knjižnica za družine, 
 Strategija pridobivanja sponzorjev, 
 Knjižnica in socialna omrežja, 
 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz, 
 Spremljanje prireditev in izobraževanj, 
 Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami, 
 Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti, 
 Katalog znanja s področja IKT, 
 E-priročnik za pripravo strateškega načrta, 
 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov, 
 Uvajanje videoiger v knjižnico, 
 Mesto bere, 
 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi, 
 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice, 
 Poletavci. 
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 
 Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si (priloga 7) 
 Poletavci – poletni bralci (v letu 2013 so pri projektu MKL sodelovale že štiri knjižnice območja) 
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 
 Zgibanka Osrednje območne knjižnice, ki jo je izdala koordinacija nalog območnosti pri NUK 
 Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v 

povezavi s COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov). 
 Sodelovali smo pri skupni delavnici vloge osrednjih območnih knjižnic pri uresničevanju Strategije 

razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020. Aktivno smo bili udeleženi pri pripravi izhodišč 
strateškega področja redefinicije območnih knjižnic. 

 Sodelovanje v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK, v okviru katere je bila 
pripravljena in v letu 2014 dokončana Bibliografija serijskih publikacij po območjih OOK od 1991 do 
2013. 

 Nadaljevali smo sodelovanje pri uvajanju elektronskih knjig v slovenske splošnih knjižnicah – Biblos 
Lib, tako z aktivnim vključevanjem v razreševanja vprašanj poslovnega modela, praktične izvedbe 
kataložnih zapisov za uvoz v vzajemni katalog, kakor tudi z pripravami teoretičnih izhodišč za 
nadgradnjo in popularizacijo storitve. 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

 Dostop na daljavo do naročenih podatkovnih zbirk preko protokola EZProxy. 
 Aplikacija za beleženje informacij. 
 Aplikacija Izterjave – evidenca neizterjanih terjatev. 

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

 Zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja (priloga 8). 
 Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2013. 
 V sodelovanju s sistemskimi administratorji in informatiki OOK smo v letu 2014 pripravili analizo 

popisa IKT opreme v knjižnicah osrednjeslovenskega območja in predstavili nabor možnosti 
reševanja problematike kroničnega zastarevanja IKT tehnologije v naših splošnih knjižnicah 
(priloga 9) 

2.5 razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

 Sodelovanje z OOK in knjižnicami območja pri pripravi akcijskega načrta pristojnemu ministrstvu 
glede IKT opreme - na ravni sistemskih administratorjev OOK v delovni skupini za pripravo 
strokovnih izhodišč sodeluje tudi predstavnik MKL. 
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2.6 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 
Pripravili smo osnove za prostorsko analizo stanja knjižnične mreže MKL v sodelovanju s Centrom za 
razvoj knjižnic pri NUK. Zbrani so bili podatki za potrebe analize stanja lokalnih skupnosti na nivoju 
občin, kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo 
knjižnične mreže posameznih regij, ki bodo podlaga za analizo območja OOK, ki ga pripravljamo 
osrednje območne knjižnice v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK (demografska analiza 
Osrednjeslovenskega območja je v prilogi 10, izračuni knjižnične dejavnosti OSR 2013 stanje in 
potrebe pa v prilogi 11). 
Nadaljnje izvajanje projekta za potrebe območja je v veliki meri odvisno od dinamike vodenja projekta 
s strani Centra za razvoj knjižničarstva pri NUK. 
2.7 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 

območja OOK 
Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je 
namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici in za študente bibliotekarstva. V 
tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih knjižničarjev iz knjižnic regije v OOK 
MKL. 

2.8 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

 9 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo se je 
udeležilo 615 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 49 strokovnjakov. 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2014 (druga polovica šolskega leta 2013/2014 in 
prva polovica šolskega leta 2014/2015) nas je obiskalo 2.633 osnovnošolcev (7. razredov OŠ) in 
3.908 srednješolcev (1. letnikov SŠ). 

 pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« so ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice 
območja. 

 Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2013/2014 in 2014/2015. 
2.9 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju 
 Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 

organizacijami (priloga 12). 
 Udeležba knjižničarjev na dveh brezplačnih delavnicah o uporabnikih z motnjami vida in branja 

(Kako pomagati uporabniku z motnjami vida in branja, Slepi, slabovidni in osebe z motnjami branja 
v digitalnem okolju) v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji 
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK. 

 Uporaba smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR na novi spletni strani 
Knjižnice Medvode. 

2.10 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 
 Priprava programa, koordinacija in izvajanje programa strokovne izmenjave dveh knjižničarjev iz  

Mariborske knjižnice, program  in poročilo obiska sta v prilogi 13.  
 Sodelovanje v delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za kompetenčne centre, ki je pričela 

delovati v letu 2012. 
 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami na področju 

delovanja domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 
 Udeležba na sestankih in delavnicah koordinacije območnosti v NUK-u (koordinatorjev območnosti, 

informatikov in domoznancev). 
 Sodelovanje na 3. festivalu domoznanstva Domfest, ki je biloo jeseni 2014 v Goriški knjižnici 

Franceta Bevka Nova Gorica. 
 Sodelovanje pri projektu Dobreknjige.si. 
2.11 koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 
 V letu 2014 je MKL pripravila mednarodno posvetovanje Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje 

književnosti za potrebe knjižnic – katalog s predstavitvijo predavateljev in predavanj je v prilogi XX. 
 Med julijem in septembrom 2014 je Mestna knjižnica Ljubljana v okviru programa Erasmus+ gostila 

študentki bibliotekarstva iz Zadarske univerze. Program obiska je vključeval podrobno seznanitev s 
knjižničnim sistemom slovenskih splošnih knjižnic, nalogami Oddelka za razvoj in območnost MKL, 
domoznansko dejavnostjo, ogled nekaterih knjižnic območja (Mestne knjižnice Grosuplje, Knjižnice 
Domžale, Matične knjižnice Kamnik) in gostovanje v nekaterih drugih slovenskih OOK – Mariborski 
knjižnici, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, Osrednje 
knjižnice Srečka Vilharja Koper in Mestne knjižnice Kranj (priloga 14). 
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2.12 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 
V sodelovanju s sistemskimi administratorji in informatiki OOK smo v letu 2014 pripravili popis IKT 
opreme v knjižnicah osrednjeslovenskega območja. Z osrednjimi območnimi knjižnicami bomo v letu 
2015 pripravili predlog načrta razvoja opreme IKT po slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim 
tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k novih e-storitvam. 
 
Učinki in doseženi rezultati: 
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih znanj. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov (MS Excel) 
ter napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki ter njihove 
predstavitve (MS Word, MS PowerPoint, lektorska znanja). 10. aprila 2014 smo v dvorani MKL KOŽ 
izvedli tudi izobraževanje E-knjige v splošnih knjižnicah. 
Zbrani so bili podatki za potrebe analize stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor tudi 
demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične mreže 
posameznih regij, ki bodo podlaga za analizo območja OOK, ki ga pripravljamo osrednje območne 
knjižnice v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK. 
Narejen je bil zbirnik podatkov o knjižnicah regije.  
V sodelovanju s sistemskimi administratorji in informatiki OOK smo pripravili popis in analizo stanja 
IKT opremljenosti splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja, ki je bila posredovana tudi 
knjižnicam območja. 
Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2013 prenovljeno spletno stran MKL 
smo knjižnicam ponudili smernice za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR, s poudarkom 
na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. Nekatere knjižnice območja so pri 
prenovi svojih spletnih strani že upoštevale predlagane smernice. 
Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju lokalnih 
računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. V skladu z novim strateškim 
obdobjem smo aktivno vključevali knjižnice območja v različne projekte MKL. Organizirali smo 
srečanja direktorjev knjižnic regije, ki imajo svetovalni in posvetovalni namen. Sodelovali smo s 
šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za učence in dijake (v 
obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo). V 
letu 2014 so pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« ponovno zelo uspešno sodelovale štiri 
knjižnice območja (Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Knjižnica 
Medvode). 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju slovenskega 
splošnega knjižničarstva, izvajamo odmevne (tudi nacionalne) projekte. 
V letu 2014 so pri projektu MKL Poletavci ponovno zelo uspešno sodelovale štiri knjižnice območja – 
Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Cankarjeva knjižnica Vrhnika. Sodelovalo je 
1.277 otrok, od tega kar četrtina (318) iz knjižnic območja (Medvode – 84, Logatec – 77, Vrhnika – 85, 
Litija - 72). V letu 2013 je bilo vseh Poletavcev skupaj 888 (od tega že takrat tudi kar četrtina (222) iz 
knjižnic območja. 
Iz dostopnih podatkov o razvitosti knjižnične dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju je moč 
sklepati, da je območje med najbolj razvitimi, kar je ne nazadnje tudi rezultat uspešnega izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice.  
 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 
3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 
Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega 
izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006 in 86/2009) ter 
se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih rešitev problematike ravnanja s 
knjižnično kulturno dediščino. 
Regiji nudimo tudi okvirne smernice, ki se nanašajo na projekt Moja ulica – raziskovanje ulic, trgov in 
mestnih predelov, delovanja društev, zgodovine industrije in obrti, življenja lokalnih znamenitih 
osebnostih; samo v primeru, da tema ni primerna za projekt, jim s svetovanjem pomagamo pri izboru 
teme. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  



8 
 

Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK v sklopu svoje 
redne dejavnosti. Preko kontaktov pri neformalnem pridobivanju raznovrstnih domoznanskih gradiv pri 
posameznikih, društvih, zavodih, ipd. smo obvestili 132 zavezancev za obvezni izvod glede obveznosti 
pošiljanja OI v NUK. Povratnih informacij o zavezancih za OI, ki bi jih posredovali v NUK, ni bilo. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi 
določili. 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

 Predstavitev v okviru Dneva zbiranja spominov na drugo svetovno vojno, ki je prispevalo tudi kot 
večjemu povezovanju s sorodnimi kulturnimi institucijami na vsebinski in organizacijski ravni. 

 Permanentno smo ažurirali seznam potencialnih ustvarjalcev gradiv, primernih za lokalno in 
območno domoznansko zbirk, naslovnike smo obveščali o naših dejavnostih preko različnih 
komunikacijskih poti. 

 Predstavitve na Paradi učenja, Dnevu MKL, ob praznovanju 40-letnice Potujoče knjižnice 
(Bibliobusno postajališče Senožeti) ter odprtju prenovljenih prostorov Knjižnice Savsko naselje. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  
 Nadaljevanje popisa lokalnih glasil po območjih OOK; izdelava bibliografije, možnost vključitve 

zamejskih glasil. 
 Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. Rezultat dela je 

bila septembra 2014 v okviru 3. festivala Domfest predstavljena publikacija »Bibliografija serijskih 
publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013«. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

V letu 2014 smo v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL kreirali in popravili 258 domoznanskih normativnih zapisov. 
3.7 izvajanje digitalizacije 
Projektov digitalizacije v letu 2014 v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge 
območnosti ni bilo moč podpreti. 
 
Učinki in doseženi rezultati: 
Vsebinski plan Kamre za leto 2014 je bil v veliki meri izpolnjen. V letu 2014 je Osrednjeslovensko 
območje vneslo največ digitalnih zbirk v primerjavi z ostalimi območji, zbirke našega območja pa so (v 
seštevku) imele tudi največ ogledov.  
V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra jim je služila tudi strojna oprema, kupljena iz sredstev 
OOK v preteklih letih: 
- A4 skener Canon CanoScan LIDE 100,  
- A3 skener Epson Expression 10000 XL, 
- digitalni fotoaparat Nikon D5000 z objektivom AF-S 18-105mm 1:3.5-5.6, 
- stojalo za fotoaparat Velbon Sherpa 600R, 
- snemalnik zvoka ZOOM H4n,  
- dekoder ION VCR2PC za digitalizacijo VHS video podatkovnih nosilcev. 
V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper smo zagotovili sredstva za nadgradnjo 
portala Kamra z »mini-modulom« Album Slovenije, ki omogoča vsem sodelujočim organizacijam na 
portalu Kamra vnos lokalno orientiranih slikovnih gradiv in posebno vizualno predstavitev znotraj 
Kamrinih zbirk. Znotraj Albuma Slovenije smo v Mestni  knjižnici Ljubljana kreirali album Ljubljane in 
ga začeli dopolnjevati tako s vsebinami iz Ljubljane,kakor tudi njenega širšega okolja. 
V okviru dogodka Dan spominov  »Ljubljana v bodeči žici« smo po modelu dnevov spomina 
(»Collection Day«) zbirali dokumente in predmete iz obdobja druge svetovne vojne ter zapisovali z njo 
povezane zgodbe. Zgodbe so objavljene na portalih Europeana in Kamra. Poročilo o dogodku je v 
prilogi 15. 
Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. Rezultat dela je bila 
septembra 2014 v okviru 3. festivala Domfest predstavljena publikacija »Bibliografija serijskih 
publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013«. 
Vsebinski plan Kamre za leto 2014 je bil v veliki meri izpolnjen. Uporabnikom portala Kamra smo tako 
ponudili 17 novih digitalnih zbirk (9 iz MKL, 5 iz knjižnic regije ter 3 s strani dveh drugih zavodov) in 
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podzbirk s pripadajočimi multimedijskimi elementi. Projektov digitalizacije v okviru izvajanja posebnih 
nalog osrednje območne knjižnice v letu 2014 nismo izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov 
digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge območnosti ni bilo moč podpreti. 
Pri navajanju podatkov o  številu objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki, kakor tudi  številu 
objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za območje (točka 3.8 Priloge 
1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2014) je 
potrebna pripomba, da letošnji podatki niso primerljivi s podatki prejšnjih let, ker smo letos kot digitalne 
dokumente z metapodatki poleg besedilnih dokumentov upoštevali tudi slikovno gradivo ter 
avdiovizualne dokumente. Tako smo letos, za razliko od predhodnega leta, kot skenogram upoštevali 
tudi posamezno preslikano fotografijo/razglednico in ne le strani besedilnih dokumentov. Ugotovili smo 
namreč, da območne knjižnice različno pojmujemo vsebino, ki naj bi jo zajemali digitalni dokumenti, 
kakor tudi podatek o digitaliziranih straneh dokumentov, zato smo se zaradi primerljivosti podatkov 
poskušali približati pojmovanju drugih območnih knjižnic. 
V knjižnicah Osrednjeslovenskega območja smo za potrebe zaposlenih pripravili tudi praktične 
predstavitve Albuma Slovenije in samostojnega vnašanja vsebin na Kamro. 
Projektov digitalizacije v okviru izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice leta 2014 nismo 
izvajali, saj je ministrstvo ugotovilo, da stroškov digitalizacije z razpoložljivimi sredstvi za naloge 
območnosti ni bilo moč podpreti, sklop digitaliziranih domoznanskih vsebin, pridobljenih na dnevu 
zbiranja spominov na 2. svetovno vojno, pa nam je služil tudi kot osnova za pripravo zgodb na portalu 
Kamra. 
Kljub omenjenemu dejstvu, da v letu 2014 Mestna knjižnica Ljubljana v okviru nalog območnosti ni 
izvajala posebnih projektov digitalizacije, se je število objavljenih digitalnih dokumentov in 
skenogramov na portalu dLib.si povečalo, predvsem na račun objav posameznih sklopov izvorno 
digitalnih vsebin, kompletiranja posameznih korpusov predhodno digitaliziranih vsebin, da bi 
zagotavljala nadaljnjo boljši dostopnost vsebin, ki jih hrani v svoji zbirki, pa je s projekti digitalizacije 
nadaljevala iz lastnih sredstev. 
Naloge, vezane na ravnanje z obveznim izvodom so usklajene s priporočili in navodili nacionalne 
knjižnice in tudi potekajo v sodelovanju tako z NUK, kakor tudi ostalimi strokovnimi službami. 
Razvitost domoznanske dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju, predvsem na področju 
digitalnega domoznanstva, se glede na podatke in statistike izboljšuje, kar je tudi posledica 
uspešnega sodelovanja s knjižnicami na območju pri pripravi skupnih projektov na portalih Kamra in 
dLib.si, kjer se uvrščamo med najbolj uspešna območja. 
 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 
4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo 

uradnih publikacij s svojega 
območja? 

DA           NE 
                 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega 
gradiva? 

DA           NE 
                 

4.3 Ali hranite za območje OOK 
pomembno gradivo, izločeno iz 
splošnih knjižnic na območju 
OOK? 

DA           NE 
                

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika 
regionalnega pomena? 

DA           NE 
                 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika lokalnega 
pomena? 

DA           NE 
                 

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju OOK ( navedite knjižnice) 

1. Matična knjižnica Kamnik (število poslanih seznamov: 2) (55 enot) 

2. Knjižnica Medvode (število poslanih seznamov: 1) (1.215 enot) 

3. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (število poslanih seznamov: 1) (? enot) 

SKUPAJ: 4 posredovani seznami (1.765 enot) 
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Učinki in doseženi rezultati: 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o 
internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. 
člen Navodil NUK.  
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije.  
Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. Knjižnice območja so bile pozvane, da 
v kolikor knjižnice tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih lahko v koordinaciji 
z MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 

 

Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki  za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v 
računovodstvu knjižnice. 
 
 
Obvezne priloge3: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
25. 2. 2015  mag. Jelka Gazvoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posebne priloge4 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za 
osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, 
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…) 
 
 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjene zgoraj navedene obrazce. 
4 V nadaljevanju lahko opišite posamezne projekte (npr. digitalizacijo…). 



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

1. Pridobivanje knjižničnega gradiva    

1.1 Načrtovani in realizirani prirast OOK v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo
A. OBVEZNI IZVOD
monografske publikacije 1.356 1.356
serijske publikacije 661 661
neknjižno gradivo 167 167
skupaj 2.184 2.184

monografske publikacije 0 0 0 0
serijske publikacije 0 0 0 0
neknjižno gradivo 0 0 0 0
Podatkovne zbirke 4 4 4
- od tega podatkovne zbirke:
- nabavljeni iz sredstev območnosti, dostopni z lokacij knjižnic širšega območja 4 4 4

- nabavljeni iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega 
območja izven lokacije knjižnic

4 4 4

Skupaj 4 4 4
SKUPAJ A + B 2.188 2.188

A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki
monografske publikacije 1.256 100
serijske publikacije 610 51
neknjižno gradivo 134 33
skupaj 2.000 184

monografske publikacije 0 0
serijske publikacije 0 0
neknjižno gradivo 0 0
elektronski viri
od tega elektronski viri:
- dostopni z lokacije knjižnice 
- z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja
skupaj 0 0
SKUPAJ A + B 2.000 0

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana
Številka pogodbe: 3340-14-091004

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2014

B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

B. NAKUP
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

1.2 Člani in posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije OOK

število

- število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)
- število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)
- število vseh članov 81.857
- od tega število članov širšega območja OOK 4.456
- delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
- štev. izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 213.497
- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 
knjižnicam širšega območja (aktiva) -

- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji med 
osrednjimi knjižnicami širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK 368
- število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 
knjižnicam širšega območja (aktiva) -

- število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji med 
osrednjimi knjižnicami širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK -

- število elektronsko posredovanih dokumentov osrednjim knjižnicam širšega 
območja (aktiva) 39
- število elektronsko posredovanih dokumentov med osrednjimi knjižnicami 
širšega območja (aktiva) - financiranih iz sredstev OOK -

skupaj aktiva 213.904
SKUPAJ izposoja in posredovanje 223.482

- uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih knjižnica gradi sama - 
število sej

-

- od tega število vpogledov v biografske podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi 
sama ali v sodelovanju z knjižnicami na območju

-

- število gesel v biografski podatkovni zbirki na dan, 31.12., ki jih OOK gradi sama 
ali v sodelovanju z knjižnicami na območju

-

-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu dLib.si - število vpogledov v 
vsebino

438.859

-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu Kamra - število sej 64.311
- uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo - število sej 24.896
    - od tega:  s širšega območja izven lokacij knjižnic - število sej 3.966
   - od tega: s širšega območja izven lokacij knjižnic - število uporabnikov 634
Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih v prostorih knjižnice 9.578

- uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - število dostopov do servisa - število sej  
(celo območje)  

897

- uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - število vpogledov v vsebinske enote 
(prevzem)(izposoja e-knjig) (celo območje)

265

- uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Bilos) - število dostopov do servisa - 
število sej  (celo območje)  

-

- uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) - število prenešenih dokumentov 
s časovno omejitvijo (izposoja e-knjig) (celo območje)

-

Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0
Indeks prirasta #DEL/0!
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

2.  Strokovna pomoč knjižnicam na območju OOK

število število ur

2.1 tematska svetovanja za območje OOK 205 720
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območjuOOK 172 98
2.1.2 promocija območnosti 16
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 520
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 17
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 2
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 5
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja
2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem 
območju ali v vsej državi

3

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 
potreb glede informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije 
območju

3 125

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 1 140

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 
bibliotekarstva s širšega območja 

[vnesite 
število oseb]

[št. ur. na 
udeležen.]

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 
bibliopedagoških dejavnosti 

285 1.524 [vnesite 
število 

udelež.] 8.433

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 3 25
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 6 150

3.1 Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice 
na območju 

[število] [št. knjižnic]

3.2 Informiranje zavezancev za obvezni izvod [število ur] [št. zavezancev] 
132

3.3 Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici [število ur] [št. posredov.]

3.4 Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih 
zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK

[število oblik] 6

3.5 Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 
območja 

[število 
organiziranih 

izobraževanj/sv
etovanj]

3.6 Izvajanje normativne kontrole [število 
redigiranih 

zapisov] 258

3.7 Izvajanje digitalizacije [število 
projektov] 0

3.8 Javna dostopnost digitaliziranih vsebin
skupaj prirast 

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 90.365 1.573
- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 
območje 195.557 3.404

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 3.632 558
- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)   na KAMRI za 
območje

7.551 961

4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva z območja

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot

SKUPAJ: 4 1.765

Datum: 25. 2. 2015

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
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Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK

Izvajanje  27. čl. ZKnj

Zagotavljanje 
povečanega in 
zahtevnejšega 

izbora 
knjižničnega 

gradiva in 
informacij

Strokovna pomoč 
knjižnicam območja

Koordinacija 
zbiranja, 

obdelave in 
hranjenja 

domoznanskega 
gradiva

Usmerjanje 
izločenega 

knjižničnega gradiva 
s svojega območja SKUPAJ MK Drugi viri SKUPAJ 

Stroški dela 0,00 31.874,65 27.799,09 0,00 59.268,74 405,00 59.673,74
EPZ - delež skupnega obsega ur (%) 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00
Število oseb, ki opravljajo naloge 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00 4,00
Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 17.283,37 16.912,54 370,83 17.283,37
Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva 17.283,37 16.912,54 370,83 17.283,37
Programski materialni stroški digitalizacije 0,00 0,00 0,00
Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00
Stroški medknjižnične izposoje 1.891,36 1.891,36 1.891,36
Drugi programski materialni stroški 450,00 148,68 148,68 0,00 747,36 747,36
Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 19.624,73 32.203,33 27.947,77 0,00 79.000,00 775,83 79.775,83

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:
25.2.2015 mag. Jelka Gazvoda

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana
Številka pogodbe: 3340-14-091004

** Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.



Priloga 3:  Brezplačna medknjižnična izposoja na Osrednjeslovenskem 
območju 
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BREZPLAČNA MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA NA 

OSREDNJESLOVENSKEM OBMOČJU 
 

Model brezplačne medknjižnične izposoje 
 
V  letu 2014 bomo  v  splošnih  knjižnicah Osrednjeslovenskega območja uporabnikom naših 
storitev omogočili brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva.  
Pri  uvajanju  storitve  bomo  upoštevali  primer  dobre  prakse  iz  knjižnic  Obalno‐kraškega 
območja: 
 
 Sklenitev pogodbe o opravljanju poštnih  storitev  s Pošto Slovenije, ki bo veljala  tudi na poštah 

ostalih  OK‐jev  območja  in  uporaba  storitve  poslovni  paket,  pri  katerem  ni  potrebno  voditi 
običajnega  popisa  oddanih  pošiljk.  Stroški  tako  odpremljenih  paketov  neposredno  bremenijo 
OOK. Enak postopek izvedejo tudi za vsa medknjižnična vračila knjižnicam območja (tako so pokriti 
stroški  izposojanja  in  vračanja  medknjižnično  izposojenega  gradiva).  Bremenitev  območne 
knjižnice je označena tudi na potrdilu, ki ga knjižnice prejmejo ob vsakokratni oddalji paketov. 

 Za potrebe  statistike oz. poročanja OK‐ji območja vsako  četrtletje  in ob koncu  leta posredujejo 
izpis statistike medknjižničnih izposoj ostalim splošnim knjižnicam območja. 

 Z možnostjo brezplačne medknjižnične  izposoje se bo uporabnike seznanjalo s pisnimi obvestili, 
preko spleta in ob vsakokratnem naročanju MKI. Brezplačnost MKI bo potrebno vnesti v obstoječe 
cenike knjižnic. 

 Omejitev glede števila medknjižnično naročenih knjig (na bralca, na knjižnico, na mesec…) ne bo. 
Brezplačna medknjižnična izposoja se bo izvaja le za strokovno oz. študijsko gradivo.  

 Vse medknjižnično naročene kopije se bo skeniralo in pošiljalo knjižnicam naročnicam izključno po 
e‐pošti.  Posledično  odpade  postopek  zaračunavanja  stroškov  za  fotokopije  med  knjižnicami, 
svojim uporabnikom‐naročnikom pa zaračunajo le morebiten natis tako pridobljenih e‐kopij. 

 V primeru  če uporabnik naročenega gradiva ne prevzame, poravna morebitne nastale stroške v 
skladu s cenikom matične knjižnice. 

 



     

 
 

2 
 

Obveščanje uporabnikov o storitvi 
 

Knjižnice morajo na spletni podstrani, kjer je opisana storitev medknjižnične izposoje dodati 
še pojasnilo o možnosti brezplačne medknjižnične izposoje strokovnega gradiva in gradiva, ki 
se  uporablja  v  študijske  namene.  V  pomoč  navajamo  besedilo,  ki  ga  je Mestna  knjižnica 
Ljubljana objavila na svoji spletni strani: 

 
Mestna knjižnica Ljubljana v okviru opravljanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
uporabnikom omogoča  iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja brezplačno medknjižnično 
izposojo strokovnega gradiva in gradiva, ki se uporablja v študijske namene. 

 
 
Knjižnice morajo  v  svoje  cenike  storitev  vnesti  tudi  postavko  o  brezplačni medknjižnični 
izposoji,  v  pomoč  vam  je  lahko  cenik  MKL,  kjer  smo  pri  medknjižnični  izposoji  dopisali 
dodatno postavko s povezavo na opis območnosti, kjer so tudi navedene splošne knjižnice, ki 
sodijo v naše območje: 
  

 

Medknjižnična izposoja   

posredovanje gradiva  6,00 za vsako enoto gradiva 

posredovanje fotokopij gradiva  3,00 + stroški za fotokopije 

strokovno in študijsko gradivo iz knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja  

brezplačno  
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Navodila za oddajo pošiljk 
 
Poslovni paket in poslovni paket ‐ isti naslovnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• masa posameznega paketa ne sme presegati 50 kg, 
• najmanjša velikost naslovne strani je 16,5 x 23,5 cm, 
• največja velikost  je do 150 cm po kateri koli velikosti, pri čemer seštevek dolžine  in obsega, 

merjenega na najširšem mestu prečno, ne sme presegati 300 cm. 

 
Storitev poslovni paket ‐  isti naslovnik se uporablja v primeru seštevanja mas več poslovnih 
paketov  za  istega  naslovnika.  Cena  storitve  se  oblikuje  na  osnovi  vsote  mas  poslovnih 
paketov. V vsoto mas se štejejo le poslovni paketi do 50 kg, ki niso večjih dimenzij. Ti paketi 
morajo biti, v primeru vpisa pošiljk v popis oddanih pošiljk. vpisani v isti popis oddanih pošiljk 
zaporedoma in oddani skupaj. 
 
Storitve na poslovni paket  ‐  isti naslovnik  (razen dobavnice, odkupnine. klic 1, klic 2,  trajni 
nalog. vplačnina po pogodbi, čeki, podpis dokumentov) se zaračunajo za vsak poslovni paket.  
 
Pošta  Slovenije  bo  pošiljke  prevzemala  v  poslovnih  prostorih  naročnika  (torej  v  naših 
knjižnicah)  vsak  delovni  dan  (od  ponedeljka  do  petka)  po  predhodnem  telefonskem 
naročilu do 13.00 ure.  
V prilogi elektronske pošte ste prejeli tudi seznam pošt s kontaktnimi številkami in podatki o 
sprejemnih poštah  (dokument »Mestna  knjižnica  Ljubljana priloga  št. 1.xls«), na  katere  se 
boste obračali, ko boste želeli naročiti prevzem oddanih pošiljk. 
 
Kriterij za to storitev je skupna oddaja pošiljk na pošti oz. skupen prevzem pošiljk pri stranki 
(to pomeni, da  se,  če pošiljatelj pošiljke pripravi naenkrat  in  jih vpiše v  isti popis oddanih 
pošiljk, pošta pa mu zaradi omejenih kapacitet večkrat opravi prevoz teh pošiljk, šteje to kot 
ena oddaja in se te pošiljke seštevajo v skupno maso). 
 
Poslovni paket  ‐  isti naslovnik mora  izpolnjevati  iste pogoje  kot poslovni paket. V  skupno 
maso se štejejo poslovni paketi ‐ isti naslovnik do mase 500 kg. Če je ta masa presežena, se 
naredi nova pošiljka poslovni paket ‐ isti naslovnik. 
 
V začetnem obdobju se bo  torej MKI pakete, ki bodo šli v kvoto brezplačne medknjižnične 
izposoje najavljalo vsak dan posebej, v primeru da bi bilo  tovrstnih pošiljk več pa se  lahko 
dogovorimo z vašo izpostavo Pošte, da redno vsak dan pridejo po pošiljke do 13.00. 
 
V  kolikor  bi  želeli  preko  omenjene  pogodbe  posredovati  pakete  po  13.  uri  je možno  tudi 
ročno dostaviti pakete v  izpostavo vaše Pošte vsak delovni dan do 18.00, seveda z ustrezno 
opremo poslovnega paketa. 
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Oprema poslovnega paketa in priprava odpremnih obrazcev 
 
Za opremo poslovnega paketa in poslovnega paketa ‐ isti naslovnik mora naročnik upoštevati 
določila  iz  Priročnika  za  pravilno  opremo  poslovnih  paketov,  poslovnih  paketov  ‐  isti 
naslovnik,  poslovnih  paketov  večjih  dimenzij  in  polet  ter  tovor,  ki  je  objavljen  na  spletni 
strani  izvajalca  (http://www.posta.si/downloadfile.aspx?fileid=23451),  postopek  oddaje 
pošiljke  poslovnega  paketa    je  naveden  na  straneh  10  –  12,  primer  pravilno  izpolnjene 
spremnice pa v Prilogi 3 (stran 16). 
 
Pri tem je v opombo spremnice potrebno zapisati: 

 št. pogodbe 6375/20l4/MM in  

 opombo »Medknjižnična izposoja«. 
 
Primer izpolnjenih obrazcev: 
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V  primeru,  da  bi  raje  želeli  spremnice  pripravljati  v  e‐obliki,  je  na  voljo  tudi  posebna 
aplikacija,  brezplačno  dostopna  na  spletnem  naslovu:  http://www.posta.si/opis‐
storitve/1585/Aplikacije‐za‐opremo‐posiljk.  Navodila  za  uporabo  aplikacije  nam  bodo  iz 
Pošte posredovali naknadno. 
 
V  začetni  fazi  lahko pričnete  izvajati pošiljanje  tovrstnih paketov  s  tiskanimi obrazci  (Pošta 
vam  jih  lahko brezplačno dostavi, ko bodo prišli po pakete,  torej  jih naročite, ko  jih boste 
klicali za prevzem pošiljk), kasneje pa preidete na elektronsko sistem ali pa že v začetni fazi 
pričnete z elektronskim načinom. Odločitev je na vsaki posamezni knjižnici. 
 
Še to:  
Pošta omogoča  tudi možnost hkratnega brezplačnega prevzema drugih  vaših nepovezanih 
paketov, ko bodo prišli prevzemati pakete po naši pogodbi. 
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Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Lj ubljana, Slovenija, Tel.: +3861 600 13 31, Fax: +386 1 6001332, www,mklj.si 

Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, kot osrednja območna 
knjižnica in 

Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, 
Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje, 
Matična knjižnica Kamnik, Ljubljanska 1, 1240 Kamnik, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 9b, 1360 Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska cesta 22,1380 Cerknica, 
Knjižnica Litija, Parmova ulica 9,1270 Litija, 
Knjižnica Logatec, Tržaška cesta 44,1370 Logatec ter 
Knjižnica Medvode, Cesta komandanta Staneta 10,1215 Medvode kot knjižnice na 
območju 

sklenejO na podlagi smiselne uporabe prvega odstavka 120. člena ter na podlagi 93. in 99. 
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77107-Upa, 
56108, 4/10 in 20111), 27. č lena in druge alineje prvega odstavka 55. č lena Zakona o 
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87101 in 96102 - ZUJIK), Pravilnika o osrednjih območnih 
knjižnicah (Uradni list RS, št. 88103), vsakoletnega Neposrednega poziva k predložitvi 
finančnega načrta in programa za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice 
Ministrstva RS, pristojnega za kulturo in na pod lagi 4. člena vsakoletne Pogodbe o 
financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice z Ministrstvom 
RS, pristojnim za kulturo, 

DOGOVOR 
o načinu izvajanja zagotavljanja za uporabnike brezplačne 

medknjižnične izposoje med knjižnicami 

1. č len 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij je 
prva od posebnih nalog osrednje območne knjižnice. Sestavni del te naloge predstavlja tud i 
medknjižnična izposoja z namenom, da se prebivalcem na širšem območju omogoči čim 
bolj enakopraven dostop do gradiv in informacij . 

2. člen 

Ministrstvo RS, pristOjno za kulturo po Pogodbi o financiranju in izvedbi programa posebnih 
nalog osrednje območne knjižnice sofinancira medknjižnično izposojo med knjižnicami 
območja, še zlasti tisto, ki omogoča brezplačno medknjižnično izposojo za končnega 

uporabnika. 

3. člen 

Knjižnice se zato sporazumejo, da bodo med sabo zagotavljale medknjižn ično izposojo, ki 
bo za končnega uporabnika brezp lačna. »Medknjižnična izposoja med sabo« pomeni 
medknjižnično izposojo v naslednjih smereh: 

• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Knjižnico Domžale 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Mat ično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Cankarjevo knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Knj ižnico Litija 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Knjižnico Logatec 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Ljubljana v Knjižnico Medvode 



• Izposoja iz Knjižnice Domžale v Mestno knjižn ico Grosuplje 
• Izposoja iz Knjižn ice Domžale v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Knj ižn ice Domžale v Cankarjeva knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Knj ižn ice Domžale v Knjižn ico Jožeta Udoviča Cerkn ica 
• Izposoja iz Knjižnice Domžale v Knjižn ico Litija 
• Izposoja iz Knjižnice Domžale v Knjižn ico Logatec 
• Izposoja iz Knjižn ice Domžale v Knjižnico Medvode 
• Izposoja iz Knjižnice Domžale v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Knjižn ico Domžale 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Matično knjižnico Kamn ik 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Cankarjeva knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Knj ižnico Litija 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Knj ižnico Logatec 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Knj ižnico Medvode 
• Izposoja iz Mestne knjižnice Grosuplje v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Knjižn ico Domžale 
• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Cankarjeva knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Matične knj ižnice Kamn ik v Knjižn ico Jožeta Udoviča Cerknica 
• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Knjižn ico Litija 
• Izposoja iz Matične knj ižnice Kamn ik v Knjižn ico Logatec 
• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Knjižn ico Medvode 
• Izposoja iz Matične knjižnice Kamn ik v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Knj ižnico Domžale 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Knjižnico Jožeta Udov iča Cerkn ica 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Knjižn ico Litija 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Knjižnico Logatec 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Knjižnico Medvode 
• Izposoja iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica v Knjižnico Domžale 
• Izposoja iz Knjižn ice Jožeta Udoviča Cerknica v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Knjižn ice Jožeta Udoviča Cerknica v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Knjižn ice Jožeta Udoviča Cerknica v Cankarjeva knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Knjižn ice Jožeta Udoviča Cerkn ica v Knjižnico Litija 
• Izposoja iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerkn ica v Knjižn ico Logatec 
• Izposoja iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica v Knjižnico Medvode 
• Izposoja iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Knjižnice Litija v Knjižnico Domžale 
• Izposoja iz Knjižnice Litija v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Knjižnice Litija v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Knjižnice Litija v Cankarjeva knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Knjižnice Litija v Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica 
• Izposoja iz Knj ižn ice Litija v Knjižn ico Logatec 
• Izposoja iz Knj ižn ice Litija v Knjižn ico Medvode 
• Izposoja iz Knjižn ice Litija v Mestno knjižnico Ljubljana 



• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Knjižnico Domžale 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Cankarjevo knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Knjižn ico Jožeta Udoviča Cerkn ica 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Knjižnico Litija 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Knjižnico Medvode 
• Izposoja iz Knjižnice Logatec v Mestno knjižnico Ljubljana 

• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Knjižnico Domžale 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Mestno knjižnico Grosuplje 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Matično knjižnico Kamnik 
• Izposoja iz Knjižn ice Medvode v Cankarjevo knjižnico Vrhnika 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Knjižnico Jožeta Udoviča Cerkn ica 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Knjižnico Litija 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Knjižnico Logatec 
• Izposoja iz Knjižnice Medvode v Mestno knjižnico Ljubljana 

4. člen 
Knjižn ice bodo zagotavljale medknjižnično izposojo, ki bo za končnega uporabnika 
brezplačna, pod naslednjimi pogoji: 

1. Končni uporabnik mora biti član knjižnice, v kateri zahteva medknjižnično izposojo . 

2. Brezplačna medknjižnična izposoja je mogoča za strokovno knjižnično gradivo in 
za gradivo, ki se uporablja v štud ijske namene. Za knjižnično gradivo veljajo iste 
omejitve medknjižnične izposoje, kot v posameznih knjižnicah veljajo sicer (npr. 
glede izposoje iz knjižnic v istem kraju; glede gradiva, ki ga knjižnica sicer ima v 
svojem fondu, pa je izposojeno; glede dokumentov iz elektronskih podatkovnih 
zbirk, kjer je medknjižnična izposoja prepovedana s pogodbo; ipd.). 

5. č len 
Če končni uporabnik izposojenega gradiva iz medknjižnične izposoje ne vrne v 
predpisanem roku je dolžan poravnati nastalo zamudn ino in stroške obveščanja o poteku 
roka izposoje po cen iku knjižnice, ki mu je gradivo izposod ila. 

6. č len 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica bo za knjižnice na območju 
poravnala stroške poštnine, ki nastanejo z brezplačno medknjižnično izposojo. 

Mestna knjižnica Ljubljana bo za poravnavo stroškov poštnine sklen ila pogodbo s Pošto 
Slovenije, na osnovi poštne storitve »poslovni paket« , knjižnice na območju pa obvestila 
kako storitev poteka. Stroški bodo poravnani iz sredstev, ki jih na osnovi vsakoletne 
Pogodbe o financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v 
ta namen nakaže Ministrstvo RS, pristojno za kulturo. 

7. člen 

Za potrebe statistike, vodenja stroškov medknjižnične izposoje in poročanja Ministrstvu RS, 
pristojnemu za kulturo, knjižnice na območju 4 krat letno (konec vsakega trimesečja) Mestni 
knjižnici Ljubljana posredujejo izpis realiziranih medknjižničnih izposoj splošnim knjižnicam 
na območju . 



8. člen 
V primeru, da za določeno leto Mestna knjižnica Ljubljana z Ministrstvom RS, pristojnim za 
kulturo ne podpiše Pogodbe o financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice, oz. da po tej pogodbi sredstva za pokrivanje stroškov medknjižnične 
izposoje niso zagotovljena, dogovor za to leto ne velja. Mestna knjižnica Ljubljana o tem 
takoj obvesti knjižnici na območju . 

9. č len 

Ta dogovor se sklene za obdobje enega leta. Dogovor se obnovi vsako leto na podlagi 
podpisane Pogodbe o financiranju in izvedbi programa posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice, ki jo Mestna knjižnica Ljubljana kot izvajaika posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice sklene z Ministrstvom RS, pristojnim za kulturo. 
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V tem priročniku najdete osnovne informacije o poslovnih paketih, poslovnih paketih – isti naslovnik, 
poslovnih paketih večjih dimenzij, paletah in tovoru ter storitvah, ki jih uporabnik lahko izbere pri 
posamezni vrsti pošiljke. V priročniku so navedena tudi navodila za pakiranje paketnih pošiljk in palet 
ter pojasnila o naslavljanju in pripravi sprejemnih ter spremnih listin, ki jih je treba oddati ob oddaji 
teh pošiljk na pošti. 
 

Poslovne pakete, poslovne pakete – isti naslovnik, poslovne pakete večjih dimenzij, palete in tovore 
lahko oddajajo pravne osebe in tiste fizične osebe, ki imajo v skladu s predpisi registrirano izvajanje 
dejavnosti in imajo s Pošto Slovenije sklenjeno ustrezno pogodbo.  
 
 
 
I. POSLOVNI PAKET IN POSLOVNI PAKET – ISTI NASLOVNIK 
 
1. Velikosti in masa 
Poslovni paket oziroma poslovni paket – isti naslovnik je pošiljka, ki ustreza naslednjim velikostim in 
masi: 
- najdaljša stranica: do 150 cm, 
- seštevek dolžine in obsega, merjenega na najširšem mestu prečno: do 300 cm, 
- najmanjša velikost naslovne strani: 16,5 x 23,5 cm, 
- največja masa: do 50 kg. 
 
Storitev poslovni paket – isti naslovnik se uporablja v primeru seštevanja mas več poslovnih paketov 
za istega naslovnika (isti pošiljatelj pošilja več poslovnih paketov istemu naslovniku). Cena storitev se 
oblikuje na osnovi vsote mas poslovnih paketov. V vsoto mas se štejejo le poslovni paketi do 50 kg, ki 
niso večjih dimenzij. Ti paketi morajo biti, v primeru vpisa pošiljk v popis oddanih pošiljk, vpisani v 
isti popis oddanih pošiljk zaporedoma in oddani skupaj. V skupno maso se štejejo poslovni paketi – 
isti naslovnik do mase 500 kg. Če je ta masa presežena, se naredi nova pošiljka poslovni paket – isti 
naslovnik. 
 
 
2. Storitve 
Pošiljatelj lahko ob oddaji poslovnega paketa in poslovnega paketa – isti naslovnik izbira med 
naslednjimi storitvami: 
- Dobavnica – pošiljatelj poslovnega paketa oz. poslovnega paketa – isti naslovnik prejme od 

naslovnika potrjeno dobavnico. 
- Dostava do 10. ure – poslovni paket oz. poslovni paket – isti naslovnik bo naslovniku dostavljen 

do 10. ure (od ponedeljka do petka). 
- Dostava po 16. uri – poslovni paket oz. poslovni paket isti naslovnik bo naslovniku dostavljen po 

16. uri (od ponedeljka do petka). Storitev izvajajo le določene pošte. Seznam teh pošt najdete na 
spletni strani Pošte Slovenije www.posta.si. 

- Dostava med 18. in 20. uro – poslovni paket oz. poslovni paket isti naslovnik bo naslovniku 
dostavljen med 18. in 20. uro (od ponedeljka do petka). Storitev se izvaja le za naslovnike na 
območju Ljubljane. Uporaba navedene storitve mora biti opredeljena v pogodbi. 

- Prevzem na pošti – naslovniku se dostavi obvestilo o prispeli pošiljki, poslovni paket oz. poslovni 
paket – isti naslovnik se izroči na pošti. 

- Pazljivejše ravnanje – s poslovnim paketom oz. poslovnim paketom – isti naslovnik se med 
prenosom ravna posebej pazljivo. Poslovni paket z občutljivo oziroma lomljivo vsebino se mora 
obvezno oddati s storitvijo »pazljivejše ravnanje«. 
 
 
 

http://www.posta.si/
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- Odkupnina  – pošiljka se naslovniku vroči po predhodnemu plačilu zneska odkupnine. 
- Poštnino plača naslovnik – poštnino za prenos plača naslovnik poslovnega paketa oz. poslovnega 

paketa – isti naslovnik. 
- Označena vrednost – je vrednost, ki jo pošiljatelj označi na poslovnem paketu oz. poslovnem 

paketu – isti naslovnik. 
- Klic 1 – pred dostavo pošta pokliče naslovnika in se z njim dogovori o okvirnem času dostave. 
- Klic 2 – če naslovnik v dveh dneh po prejetem obvestilu prispelega poslovnega paketa oz. 

poslovnega paketa – isti naslovnik ne prevzame na pošti, ga pošta pokliče in se z njim dogovori o 
brezplačni drugi dostavi ali o prevzemu poslovnega paketa oz. poslovnega paketa – isti naslovnik 
na pošti. 

- Trajni nalog – pošiljatelj omogoči naslovniku poslovnega paketa plačilo odkupnine s trajnim 
nalogom na osebnem računu. Poslovni paket oz. poslovni paket – isti naslovnik mora biti v 
primeru storitve »trajni nalog« oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Čeki – pošiljatelj omogoči naslovniku poslovnega paketa oz. poslovnega paketa – isti naslovnik 
plačilo odkupnine v več obrokih s čeki osebnih računov. Poslovni paket oz. poslovni paket – isti 
naslovnik mora biti v primeru storitve »čeki« oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Vplačnina po pogodbi – pošiljatelj poslovnega paketa oz. poslovnega paketa – isti naslovnik za 
vsako vročeno pošiljko poravna vplačnino za vplačilni dokument za nakazilo odkupnine. Poslovni 
paket oz. poslovni paket – isti naslovnik mora biti v primeru storitve »vplačnina po pogodbi« 
oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Podpis dokumentov – pošiljatelj poslovnega paketa oz. poslovnega paketa – isti naslovnik prejme 
od naslovnika potrjen dokument (pogodbo, aneks, naročilnica ipd.). 

 
 
II. POSLOVNI PAKET VEČJIH DIMENZIJ 
 
1. Velikosti in masa 
Poslovni paket večjih dimenzij je pošiljka, ki ustreza naslednjim velikostim in masi: 
- najdaljša stranica: presega 150 cm (največ do 200 cm), 
- seštevek dolžine in obsega, merjenega na najširšem mestu prečno: presega 300 cm (največ 550 

cm), 
- največja masa: do 100 kg. 
 

Če poslovni paket večjih dimenzij presega navedene velikosti in/ali maso, se sprejem zaračuna po 
ceniku za tovor.  
 
2. Storitve 
Pošiljatelj lahko ob oddaji poslovnega paketa večjih dimenzij izbira med naslednjimi storitvami: 
- Dobavnica – pošiljatelj poslovnega paketa večjih dimenzij prejme od naslovnika potrjeno 

dobavnico. 
- Pazljivejše ravnanje – s poslovnim paketom večjih dimenzij se med prenosom ravna posebej 

pazljivo. Poslovni paket večjih dimenzij z občutljivo oziroma lomljivo vsebino se mora obvezno 
oddati s storitvijo »pazljivejše ravnanje«. 

- Odkupnina – poslovni paket večjih dimenzij se naslovniku vroči po predhodnemu plačilu zneska 
odkupnine. 

- Poštnino plača naslovnik – poštnino za prenos plača naslovnik poslovnega paketa večjih dimenzij. 
- Označena vrednost – je vrednost, ki jo pošiljatelj označi na poslovnem paketu večjih dimenzij. 
- Klic 1 – pred dostavo pošta pokliče naslovnika in se z njim dogovori o okvirnem času dostave. 
- Klic 2 – če naslovnik v dveh dneh po prejetem obvestilu prispelega poslovnega paketa večjih 

dimenzij ne prevzame na pošti, ga pošta pokliče in se z njim dogovori o brezplačni drugi dostavi 
ali o prevzemu poslovnega paketa večjih dimenzij na pošti. 
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- Trajni nalog – pošiljatelj omogoči naslovniku poslovnega paketa večjih dimenzij plačilo 
odkupnine s trajnim nalogom na osebnem računu. Poslovni paket večjih dimenzij mora biti v 
primeru storitve »trajni nalog« oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Čeki – pošiljatelj omogoči naslovniku poslovnega paketa večjih dimenzij plačilo odkupnine v več 
obrokih s čeki osebnih računov. Poslovni paket večjih dimenzij mora biti v primeru storitve »čeki« 
oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Vplačnina po pogodbi – pošiljatelj poslovnega paketa večjih dimenzij za vsako vročeno pošiljko 
poravna vplačnino za vplačilni dokument za nakazilo odkupnine. Poslovni paket večjih dimenzij 
mora biti v primeru storitve »vplačnina po pogodbi« oddan tudi s storitvijo »odkupnina. 

- Podpis dokumentov – pošiljatelj poslovnega paketa večjih dimenzij prejme od naslovnika potrjen 
dokument (pogodbo, aneks, naročilnica ipd.). 

- Dostava med 18. in 20. uro – poslovni paket večjih dimenzij bo naslovniku dostavljen med 18. in 
20. uro (od ponedeljka do petka). Storitev se izvaja le za naslovnike na območju Ljubljane. 
Uporaba navedene storitve mora biti opredeljena v pogodbi. 

 
III. PALETA 
 
1. Velikosti in masa 
Paleta je pošiljka, ki ustreza naslednjim velikostim in masi ter pogojem: 
- največja dimenzija osnovne ploskve: 120 x 100 cm,  
- največja višina: do 150 cm, 
- največja masa: do 600 kg, 
- blago, naloženo na paleto, ne sme presegati zunanjih dimenzij osnovne ploskve palete, 
- blago na paleti mora biti ustrezno zaščiteno pred poškodbami in razsutjem. 
Če paleta presega navedene velikosti in/ali maso oziroma če je blago na paleto naloženo tako, da 
presega zunanje dimenzije osnovne ploskve palete, se sprejem palete zaračuna po ceniku za tovor.  
 
2. Storitve 
- Dobavnica – pošiljatelj palete prejme od naslovnika potrjeno dobavnico. 
- Odkupnina  – paleta se naslovniku vroči po predhodnemu plačilu zneska odkupnine. 
- Poštnino plača naslovnik – poštnino za prenos plača naslovnik palete. 
- Označena vrednost – je vrednost, ki jo pošiljatelj označi na paleti. 
- Klic 1 – pred dostavo pošta pokliče naslovnika in se z njim dogovori o okvirnem času dostave. 
- Klic 2 – če naslovnik v dveh dneh po prejetem obvestilu prispele palete ne prevzame na pošti, ga 

pošta pokliče in se z njim dogovori o brezplačni drugi dostavi ali o prevzemu palete na pošti. 
- Podpis dokumentov – pošiljatelj palete prejme od naslovnika potrjen dokument (pogodbo, aneks 

ipd.). 
- Vplačnina po pogodbi – pošiljatelj poslovnega paketa večjih dimenzij za vsako vročeno pošiljko 

poravna vplačnino za vplačilni dokument za nakazilo odkupnine. Poslovni paket večjih dimenzij 
mora biti v primeru storitve »vplačnina po pogodbi« oddan tudi s storitvijo »odkupnina. 
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IV. TOVOR 
 
1. Velikosti in masa 
Storitev tovor se zaračuna, če poslovni paket večjih dimenzij in/ali paleta presega predpisane velikosti 
in/ali maso ali pa je blago na paleto naloženo tako, da presega zunanje dimenzije osnovne ploskve 
palete. 
 
Kot tovor se šteje pošiljka, ki ustreza naslednjim velikostim in masi: 
- najdaljša stranica: do 400 cm, 
- seštevek dolžine in največjega obsega, ki ne sme biti merjen po dolžini: do 650 cm, 
- največja masa: do 600 kg. 
 
Maso tovora mora na spremnico navesti pošiljatelj. 
 
2. Storitve 
Tovor se mora obvezno oddati s storitvijo klic 1. 
- Dobavnica – pošiljatelj tovora prejme od naslovnika potrjeno dobavnico. 
- Pazljivejše ravnanje – s tovorom se med prenosom ravna posebej pazljivo. Tovor z občutljivo 

oziroma lomljivo vsebino se mora obvezno oddati s storitvijo »pazljivejše ravnanje«. 
- Odkupnina – tovor se naslovniku vroči po predhodnemu plačilu zneska odkupnine. 
- Poštnino plača naslovnik – poštnino za prenos plača naslovnik tovora. 
- Označena vrednost – je vrednost, ki jo pošiljatelj označi na tovoru. 
- Klic 1 – pred dostavo pošta pokliče naslovnika in se z njim dogovori o okvirnem času dostave. 
- Trajni nalog – pošiljatelj omogoči naslovniku tovora plačilo odkupnine s trajnim nalogom na 

osebnem računu. Tovor mora biti v primeru storitve »trajni nalog« oddan tudi s storitvijo 
»odkupnina«. 

- Čeki – pošiljatelj omogoči naslovniku tovora plačilo odkupnine v več obrokih s čeki osebnih 
računov. Tovor mora biti v primeru storitve »čeki« oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Vplačnina po pogodbi – pošiljatelj tovora za vsako vročeno pošiljko poravna vplačnino za 
vplačilni dokument za nakazilo odkupnine. Tovor mora biti v primeru storitve »vplačnina po 
pogodbi« oddan tudi s storitvijo »odkupnina«. 

- Podpis dokumentov – pošiljatelj tovora prejme od naslovnika potrjen dokument (pogodbo, aneks, 
naročilnica ipd.). 
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V. NAVODILA ZA PAKIRANJE POSLOVNIH PAKETOV, POSLOVNIH PAKETOV – ISTI 
NASLOVNIK, POSLOVNIH PAKETOV VEČJIH DIMENZIJ IN TOVORA 
 
1. Primerno pakiranje poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti naslovnik, poslovnih paketov 

večjih dimenzij in tovora 
Za pošiljanje poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti naslovnik, poslovnih paketov večjih dimenzij 
in tovora je treba uporabiti primerno embalažo. Ta mora zagotavljati varnost vsebine pošiljke ter 
ostalih pošiljk pred morebitnimi poškodbami.  
 
Ovojnina mora biti iz trdega in kakovostnega materiala. Za ovojnino pošiljke se lahko uporabi tudi 
oblazinjena kuverta, vendar le takrat, kadar vsebina pošiljke ni lomljiva oziroma občutljiva in pri 
poslovnih paketih z ustrezno notranjo zaščito. Mehke kuverte, ki so predvidene za pisemske pošiljke, 
niso dovoljene za pošiljanje paketnih pošiljk. 
 
Zunanja embalaža (škatla) mora biti izdelana iz trdnega ter odpornega materiala. Priporočamo uporabo 
embalaže iz valovitega kartona, s kakovostnimi zunanjimi podlogami. Za pošiljanje dragocenih 
predmetov naj se uporablja odporen dvoplastni karton. 
 
Pred uporabo embalaže je treba preveriti specifikacije embalaže, uporabljena embalaža naj ne 
prekorači dovoljene meje. Prav tako se je treba prepričati, da embalaža ni kakorkoli poškodovana, saj 
lahko rabljene poškodovane škatle izgubijo od 30 do 60 odstotkov svoje trdnosti. 
 
Embalaža naj bo izbrana na podlagi velikosti vsebine pošiljke. Premalo polne škatle se lahko stisnejo, 
preveč polne škatle lahko razpadejo.  
 
Ovojni papir, celofan, darilni papir in vrvice niso primerni za pakiranje, saj se lahko strgajo v postopku 
avtomatskega usmerjanja pošiljk. 
 
Embalaža mora imeti dovolj velike in ravne površine, da se nanjo nalepi obrazec spremnica. Če to ni 
mogoče, naj se uporabi večja embalaža. Z embalaže je treba odstraniti vse stare naslove, nalepke in 
druge moteče napise. 
 
Lomljivi predmeti naj bodo vstavljeni v sredino poslovnega paketa, tako da se ne dotikajo stranic 
paketa. Predmet naj bo oblazinjen z vseh strani. 
 
Tekočine naj bodo shranjene v neprepustnih posodah. Upoštevati je treba, da so zaradi slabe embalaže 
ogroženi tudi ostali predmeti. 
 
Delno tekoče in mastne snovi ter substance z močnim vonjem naj bodo najprej zapečatene z lepilnim 
trakom in potem ovite v papir, odporen na mast. Upoštevati je treba, da so zaradi slabe embalaže 
ogroženi tudi ostali predmeti. 
 
Praški in drobna zrna naj bodo vloženi v dobro zaščitene plastične vrečke, zatem pa še nepremično 
zapakirane v nepropustno škatlo. 
 
Za materiale, ki zahtevajo posebno lego, naj se uporabi oznaka »navzgor usmerjena puščica«. 
 
Darila naj bodo primerno prepakirana.  
 
Za pošiljanje zemljevidov, načrtov in drugih zvitkov naj se uporabljajo trikotni tulci ali okrogla 
embalaža. 
 
Manjši predmeti naj bodo v poslovnih paketih primerno zapakirani v plastični vrečki. 
 
Pri pošiljanju lomljivih predmetov naj bodo ti med seboj ločeni s kartonom. 
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Pri pošiljanju ostrih predmetov (npr. škarje, noži) naj bodo rezilo in konice dobro zaščiteni. V takih 
primerih je primerna škatla iz trdega kartona. Zaščitni material naj bo fiksiran, tako da ga med 
prenosom ni mogoče odstraniti. 
 
Za pošiljanje pošiljk naj se ne uporabljajo vreče iz blaga. 
 
Nalepka »občutljivo« (znak v obliki steklene čaše) je opozorilo za pazljivejše ravnanje s pošiljko v 
času prenosa, predpogoj, da se vsebina pošiljke ne poškoduje, pa je primerna notranja zaščita. Nalepka 
»občutljivo« ne pomeni zagotovila za dobro pakiranje.  

 
2. Polnilni in zaščitni material 
Na dnu škatle naj bo položena vsaj 5 cm debela plast polnila. Občutljivi in težji deli zahtevajo več 
ublažitve na dnu, ob strani ter na vrhu škatle.  
 
Vsak del paketa je treba zaviti v zaščitno embalažo in ga postaviti čim bolj na sredino škatle. 
Zagotoviti je treba, da se kosi med seboj ne dotikajo in da so z vseh strani dobro obloženi s polnilom.  
 
Ves prazen prostor je treba zapolniti z dodatnim polnilom, plast polnila pa naj bo nasuta tudi na vrhu 
uporabljene embalaže.  
 
Polnilo nudi težjim predmetom samo delno zaščito. Zato morajo biti slednji poslani v posebej ojačani 
embalaži.  
 
3. Zapiranje poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti naslovnik, poslovnih paketov večjih 

dimenzij in tovora 
Za zapiranje poslovnega paketa, poslovnega paketa – isti naslovnik, poslovnega paketa večjih dimenzij 
in tovora z označeno vrednostjo se sme uporabiti varnostna nalepka, lepilni trak ali drugo učinkovito 
zapiralno sredstvo. Uporabi naj se močan lepilni trak. Pri uporabi varnostne nalepke ali lepilnega traku 
mora pošiljatelj, ki je pravna oseba, na pošiljko odtisniti štampiljko ali faksimile podpisa ali jo kako 
drugače overiti, fizična oseba pa se mora podpisati. Ob tem morajo biti deli odtisa oziroma podpisa 
vidni na varnostni nalepki ali na lepilnem traku in ovitku.  
 
Ostri in štrleči robovi naj bodo zavarovani z dodatnim ovojnim materialom. 
 
Pri zapiranju embalaže za pošiljanje poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti naslovnik, poslovnih 
paketov večjih dimenzij in tovora se z lepilnim trakom najprej zalepi špranja, zatem se dva kosa 
lepilnega traku nalepita na vsak rob, pravokotno na špranjo. Težja ko je vsebina paketa, več traku bo 
treba uporabiti, da bo paket varno zaprt. 
 
VI. NAVODILA ZA PAKIRANJE PALET 
 
Paleta je nizka prenosna ploščad iz lesa, plastike, kovine, iverke ali kombinacije teh materialov, ki 
omogoča dvig blaga z viličarjem ali paletnikom. 
 
Blago na paleti mora biti ustrezno zaščiteno pred poškodbami in razsutjem. Na paleto mora biti 
naloženo tako, da ne presega zunanjih dimenzij osnovne ploskve palete. 
 
Pri uporabi palet je treba upoštevati naslednja priporočila:  
- za zagotavljanje varnega prevoza palet naj bodo uporabljene dovolj kakovostne palete; 
- blago na paletah mora biti zloženo na način, ki omogoča največjo stabilnost; 
- škatle so lahko naložene navzkrižno (sistem opeke) samo takrat, kadar posamezna škatla skupaj z 

vsebino tvori trdno enoto; 
- piramidasto nalaganje blaga na paleto ni priporočljivo, saj odsotnost ravnih površin zmanjša 

celotno odpornost pošiljke ter povečuje možnosti za poškodbe. 
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VII. SPREJEMNE IN SPREMNE LISTINE, NASLAVLJANJE POSLOVNIH PAKETOV, 
POSLOVNIH PAKETOV – ISTI NASLOVNIK, POSLOVNIH PAKETOV VEČJIH 
DIMENZIJ, PALET IN TOVORA 
 
1. Sprejemne in spremne listine 
Poslovni paket, poslovni paket – isti naslovnik, poslovni paket večjih dimenzij, paleto ter tovor mora 
pošiljatelj oddati s pravilno izpolnjenimi spremnimi in sprejemnimi listinami: 
 spremnica (obr. P-11) ali samolepilna spremnica (obr. P-11b) – v nadaljevanju: spremnica, s 

katero opremi pošiljko. Spremnica je poštni obrazec, na katerega pošiljatelj napiše vse zaznamke v 
zvezi s prenosom pošiljke (naslovnika, pošiljatelja, storitve itd.). Namesto navedenih obrazcev 
lahko pošiljatelj na podlagi predhodne odobritve Pošte Slovenije uporablja spremnico lastne 
izdelave. Spremnica lastne izdelave mora vsebovati vse elemente navedenega obrazca. 

 popis oddanih pošiljk (obr. P-3) – je poštni obrazec, ki ga mora pošiljatelj oddati skupaj s 
pošiljkami v primeru, če oddaja večje število poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti 
naslovnik, poslovnih paketov večjih dimenzij, palet in tovorov ter če oddaja pošiljke na podlagi 
samolepilne spremnice ali lastno oblikovane spremnice. V popis oddanih pošiljk prav tako vpiše 
vse podatke, ki se nanašajo na prenos pošiljke. Tudi za popis oddanih pošiljk ni potrebno, da je 
sestavljen na poštnem obrazcu, ampak si ga lahko pošiljatelj na podlagi predhodne odobritve Pošte 
Slovenije izdela sam. Popis oddanih pošiljk lastne izdelave mora vsebovati vse elemente 
navedenega obrazca. 

 
Pošiljatelj, ki želi poslovni paket, poslovni paket – isti naslovnik, poslovni paket večjih dimenzij paleto 
in tovor oddati s katero izmed ponujenih storitev, mora storitve označiti oziroma napisati na spremnico 
v polje »Storitve«. V prilogi 2 je Seznam storitev pri poslovnih paketih, poslovnih paketih – isti 
naslovnik, poslovnih paketih večjih dimenzij, paletah in tovoru ter oznake na spremnici in popisu 
oddanih pošiljk, v katerem je v stolpcu 1 naveden naziv storitve, ki jo lahko pošiljatelj uporabi pri 
pošiljanju posamezne pošiljke, naziv storitve pa vpiše na spremnico v polje »Storitve«.  
Storitve mora pošiljatelj označiti tudi na popisu oddanih pošiljk v stolpcu »Opombe«, in sicer vpiše 
oznake, ki so navedene v stolpcu 2 priloženega Seznama storitev pri poslovnih paketih, poslovnih 
paketih – isti naslovnik, poslovnih paketih večjih dimenzij, paletah in tovoru ter oznake na spremnici 
in popisu oddanih pošiljk.  
 
V primeru, da pošiljatelj poslovnega paketa, poslovnega paketa – isti naslovnik, poslovnega paketa 
večjih dimenzij in palete ter tovora izbere določeno ponujeno storitev, mora pošiljki priložiti tudi 
določene dokumente oziroma na spremnico in popis oddanih pošiljk izpisati dodatne oznake: 
 pri storitvi »dobavnica« mora pošiljatelj priložiti dobavnico, na katero v spodnji del po možnosti 

napiše tudi sprejemno številko pošiljke, na katero se dobavnica nanaša, in sprejemno pošto (npr. 
CP123450028SI/1102); 

 pri storitvi »podpis dokumentov« mora pošiljatelj priložiti ustrezen dokument (pogodbo, aneks, 
naročilnico itd.), na katerega napiše tudi sprejemno številko pošiljke, na katero se dokument 
nanaša, in sprejemno pošto (npr. CP123450028SI/1102); 

 pri storitvi »odkupnina« mora pošiljatelj priložiti pravilno izpolnjen vplačilni dokument, znesek 
odkupnine pa napisati na spremnico. Po možnosti na vplačilni dokument napiše tudi sprejemno 
številko pošiljke, na katero se storitev nanaša, in sprejemno pošto (npr. CP123460025SI/1102); 

 pri storitvi »trajni nalog« mora pošiljatelj priložiti pooblastilo za trajni nalog na osebnem računu. 
Če je priložena tudi posebna položnica, mora biti ta prazna in prečrtana; 

 pri storitvi »čeki« mora pošiljatelj pošiljko opremiti s posebno spremnico, ki je sestavljena iz 
naslovnice in specifikacije. Na specifikaciji morajo biti napisani zneski posameznih obrokov in 
datumi unovčenja čekov. Če je priložena tudi posebna položnica, mora biti ta prazna in prečrtana; 
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 pri storitvi »vplačnina po pogodbi« mora pošiljatelj na vplačilnem dokumentu, ki je priložen 
pošiljki, poleg oznake PG napisati tudi številko pogodbe, in sicer pri: 
- obrazcu UPN v polju »BIC banke prejemnika« 
- obrazcu UPN z OCR v polju »BIC banke prejemnika«;  

 pri storitvi »označena vrednost« mora pošiljatelj na spremnico napisati dejansko vrednost pošiljke, 
vendar največ do 4.200 EUR; 

 pri storitvah »klic 1« in »klic 2« mora pošiljatelj obvezno navesti telefonsko številko naslovnika 
(poleg naslovnikovega naslova); 

 
Poslovni paketi za istega naslovnika (storitev poslovni paket – isti naslovnik) morajo biti na pošti 
oddani skupaj oziroma se mora opraviti skupen prevzem le-teh. Če pošiljatelj poslovne pakete pripravi 
naenkrat in jih vpiše v iste sprejemne listine, pošta pa mu zaradi omejenih kapacitet opravi prevoz teh 
paketov z več vožnjami, se to šteje kot ena oddaja in se ti poslovni paketi seštevajo v skupno maso. V 
primeru vpisa poslovnih paketov – isti naslovnik v popis oddanih pošiljk morajo biti le-ti vpisani v isti 
popis oddanih pošiljk zaporedoma.   
V primeru, da se poslovni paketi za istega naslovnika seštevajo v skupno maso (poslovni paket – isti 
naslovnik), se za vsak paket, ki je predmet seštevanja v skupno maso, zaračunajo storitve »dostava do 
10. ure«, »dostava po 16. uri« in »prevzem na pošti«. Storitev »pazljivejše ravnanje« se zaračuna samo 
za vsak poslovni paket, ki ima storitev označeno na spremnici. Storitve »dobavnica«, »podpis 
dokumentov«, »odkupnina poslovni paket«, »klic 1«, »klic 2«, »trajni nalog«, »čeki«, »vplačnina po 
pogodbi« se zaračunajo samo enkrat (za en paket, ki ima označene te storitve – zadnji paket v 
seštevanju), ne glede na število poslovnih paketov, ki so predmet enega seštevanja za istega 
naslovnika. 
V primeru oddaje poslovnih paketov – isti naslovnik mora pošiljatelj na spremnico v polje »Opombe« 
vpisati oznake, ki so navedene v drugi tabeli priloge 2 Seznam storitev pri poslovnih paketih,poslovnih 
paketih – istih naslovnik,  poslovnih paketih večjih dimenzij, paletah in tovoru ter oznake na spremnici 
in popisu oddanih pošiljk. Na en poslovni paket – isti naslovnik (zadnji paket v seštevanju) se vpiše na 
spremnico v polje »Opombe« oznako »VEČ PKT« in skupno število poslovnih paketov – isti 
naslovnik (npr. VEČ PKT/3), na ostale poslovne pakete – isti naslovnik se vpiše oznaka »VEČ PKT«. 
Če se poslovni paket – isti naslovnik oddaja še z drugimi ponujenimi storitvami, ki se nanašajo samo 
na en (zadnji) poslovni paket – isti naslovnik (dobavnica, podpis dokumentov, odkupnina, poštnino 
plača naslovnik, klic 1, klic 2, trajni nalog, čeki, vplačnina po pogodbi) je treba poleg navedene oznake 
(VEČ PKT oziroma VEČ PKT/3) vpisati tudi oznake teh storitev (glej drugo tabelo priloge 2). 
 
Poslovni paket, poslovni paket – isti naslovnik, poslovni paket večjih dimenzij, paleta in tovor morajo 
biti opremljeni z ustreznimi sprejemnimi črtnimi kodami (sprejemne številke). Pošiljatelj lahko 
nalepke s sprejemnimi črtnimi kodami (številkami) prejme od sprejemne pošte, lahko pa jih tudi sam 
tiska na spremnice. V tem primeru mora upoštevati tehnološke zahteve za izpis črtne kode Pošte 
Slovenije in pred njihovo uporabo Pošti Slovenije v testiranje predložiti deset vzorcev izpolnjenih 
spremnic. Pošta Slovenije pošiljatelju določi nabor sprejemnih številk in potrdi ustreznost sprejemnih 
črtnih kod.  
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2. Naslavljanje poslovnih paketov, poslovnih paketov – isti naslovnik, poslovnih paketov večjih 
dimenzij, palet in tovora 

Na vsakem poslovnem paketu, poslovnem paketu – isti naslovnik, poslovnem paketu večjih dimenzij, 
paleti in tovoru mora biti nalepljena spremnica ter pravilno in čitljivo napisan pošiljateljev naslov in 
naslovnikov naslov ter vsi ostali podatki, ki jih zahteva predtisk obrazca. Pošiljka mora biti naslovljena 
na enega naslovnika.  
 
Priporočljivo je zapisati tudi telefonski številki pošiljatelja in naslovnika (poleg naslovov) – pri 
uporabi storitev »klic 1« in »klic 2« je treba na spremnico obvezno napisati telefonsko številko 
naslovnika. Prav tako je treba pri pošiljanju poslovnih paketov večjih dimenzij, palet in tovora na 
spremnico obvezno napisati telefonski številki pošiljatelja in naslovnika. 
 
Podrobnejše informacije o naslavljanju najdete v Priročniku za pravilno naslavljanje poštnih pošiljk, 
objavljenem na spletni strani Pošte Slovenije www.posta.si. 
 
 
 
VIII. PRILOGE 
 
Priloga 1: Največje dovoljene velikosti in masa ter dovoljene storitve pri poslovnem paketu, 
poslovnem paketu – isti naslovnik, poslovnem paketu večjih dimenzij, paleti in tovoru. 
 
Priloga 2: Seznam storitev pri poslovnih paketih, poslovnih paketih – isti naslovnik, poslovnih paketih 
večjih dimenzij, paletah in tovoru ter oznake na spremnici in popisu oddanih pošiljk 
 
Priloga 3: Vzorca izpolnjenih spremnic v primeru storitve poslovni paket – isti naslovnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.posta.si/
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Priloga 1: Največje dovoljene velikosti in masa ter dovoljene storitve pri poslovnem paketu, 
poslovnem paketu – isti naslovnik, poslovnem paketu večjih dimenzij in paleti ter tovoru 
 

Vrsta 
pošiljke oz. storitve 

Velikosti Masa Storitve 

1 2 3 4 
Poslovni paket, 
poslovni paket – 
isti naslovnik 

 najdaljša stranica: do 150 cm 
 seštevek dolžine in obsega, 

merjenega na najširšem mestu 
prečno: do 300 cm 

 najmanjša velikost naslovne strani: 
16,5 x 23,5 cm 

do 50 kg 
(pri 
poslovnem 
paketu – isti 
naslovnik 
posamezna 
pošiljka do 
50 kg, 
skupna masa 
do 500 kg) 

 dobavnica  
 dostava do 10. ure  
 dostava po 16. uri 
 prevzem na pošti  
 pazljivejše ravnanje 
 odkupnina poslovni paket 
 poštnino plača naslovnik 
 označena vrednost  
 klic 1  
 klic 2  
 trajni nalog  
 čeki  
 vplačnina po pogodbi  
 podpis dokumentov 
 dostava med 18. in 20. uro 
 

Poslovni paket 
večjih dimenzij 

 najdaljša stranica: presega 150 cm 
(največ 200 cm) 

 seštevek dolžine in obsega, merjenega 
na najširšem mestu prečno: presega 
300 cm (največ 550 cm) 

 

do 100 kg  dobavnica 
 pazljivejše ravnanje  
 odkupnina poslovni paket  
 poštnino plača naslovnik  
 označena vrednost  
 klic 1  
 klic 2  
 trajni nalog  
 čeki  
 vplačnina po pogodbi  
 podpis dokumentov 
 dostava med 18. in 20. uro 
 

Paleta  največja dimenzija osnovne ploskve: 
120 x 100 cm 

 največja višina: do 150 cm, 
 blago, naloženo na paleto, ne sme 

presegati zunanjih dimenzij osnovne 
ploskve palete 

 

do 600 kg  dobavnica  
 odkupnina 
 poštnino plača naslovnik  
 označena vrednost  
 klic 1  
 klic 2  
 podpis dokumentov 
 vplačnina po pogodbi 

Tovor  najdaljša stranica: do 400 cm 
 seštevek dolžine in največjega obsega, 

ki ne sme biti merjen po dolžini: 650 
cm 

do 600 kg  odkupnina 
 poštnino plača naslovnik 
 vplačnina po pogodbi 
 dobavnica 
 čeki 
 trajni nalog 
 pazljivejše ravnanje 
 označena vrednost 
 klic 1 
 podpis dokumentov 
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Priloga 2: Seznam storitev pri poslovnih paketih, poslovnih paketih – isti naslovnik, poslovnih 
paketih večjih dimenzij, paletah in tovoru ter oznake na spremnici in popisu oddanih pošiljk 
 

1) Poslovni paket, poslovni paket-isti naslovnik, poslovni paket večjih dimenzij, paleta, tovor

Naziv storitve Oznaka storitve

1 2 3 4 5
Poštnino plača naslovnik 
- PPN

PPN 1,2,3,4,5 DA Pošiljka se vroči, ko naslovnik plača znesek poštnine, ki je 
izpisan na spremnici oz. na sprejemni nalepki.

Dobavnica DOB 1,2,3,4,5 DA Naslovnik potrdi prejem pošiljke tudi na dobavnici, ki se vrne 
pošiljatelju pošiljke.

Podpis dokumentov POD 1,2,3,4,5 DA
Naslovnik potrdi prejem pošiljke tudi na priloženem dokumentu 
(pogodbi, aneksu, naročilnici ipd.), ki se vrne pošiljatelju. Na 
dokument je treba vpisati podatke z osebnega dokumenta.

Odkupnina ODK 1,2,3,4,5 DA Pošiljka se vroči po predhodnem plačilu zneska odkupnine.

Dostava do 10. ure DO 10. URE 1,2 DA Pošiljka se dostavi do 10. ure. 

Dostava po 16. uri PO 16. URI 1,2 DA
Pošiljka se dostavi po 16. uri. Storitev izvajajo samo določene 
pošte.

Dostava med 18. in 20. uro 
DOSTAVA MED 

18. IN 20 URO 1,2,3 DA
Pošiljka se dostavi med 18. in 20. uro. Storitev se izvaja samo za 
naslovnike naslovne pošte 1000 Ljubljana.

Prevzem na pošti PNP 1,2 DA Pošiljka se ne dostavlja, naslovniku se dostavi  obvestilo o 
prispeli pošiljki.

Pazljivejše ravnanje PR 1,2,3,5 DA
S pošiljko je treba ravnati posebej pazljivo in upoštevati tudi 
druge nalepke, ki opozarjajo na občutljivo naravo vsebine 
paketa.

Označena vrednost V** 1,2,3,4,5 DA** **Oznaka in nalepka samo za označene vrednosti nad 1.000,00 
EUR.

Trajni nalog TN 1,2,3,5 NE
Naslovnik  mora osebno potrditi pooblastilo za trajni nalog na 
osebnem računu, ki se vrne pošiljatelju. Pošiljka mora biti 
oddana tudi s storitvijo odkupnina.

Čeki ČEKI 1,2,3,5 NE Pošiljka se vroči po predhodnem prevzemu čekov. Pošiljka 
mora biti oddana  tudi s storitvijo odkupnina. 

Vplačnina po pogodbi VPL PG 1,2,3,4,5 DA

Vplačnino za vplačilni dokument za nakazilo odkupnine
poravna pošiljatelj. Od naslovnika se izterja samo znesek
odkupnine. Pošiljka mora biti oddana tudi s storitvijo
odkupnina.

Klic 1 KLIC 1 1,2,3,4,5 DA Pred dostavo je treba obvezno poklicati naslovnika in se 
dogovoriti o okvirnem času dostave.

Klic 2 KLIC 2 1,2,3,4, DA

Najprej je treba opraviti poskus vročitve z redno dostavo. Če 
naslovnik pošiljke ne prevzame v dveh dneh, ga je treba 
poklicati in se dogovoriti o brezplačni drugi dostavi ali 
prevzemu na pošti.

* 1 - poslovni paket    4 - paleta

   5 - tovor
   3 - poslovni paket večjih dimenzij
   2 - poslovni paket-isti naslovnik

Storitev 
dovoljena 

pri 
pošiljkah*

Uporaba 
nalepke 

na 
pošiljki

Pomen

Nazivi storitev ter oznake storitev za izpis na 
spremnico v polje "Storitve" in na popis 
oddanih pošiljk v polje "Opombe"
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2) Poslovni paket-isti naslovnik

Primeri vpisa oznak v polje "Opombe" na spremnico in popis oddanih pošiljk v primeru storitve poslovni paket-isti naslovnik

Storitev Oznaka na popisu oddanih pošiljk v 
polju "Opombe"

1 3

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - ODK VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - ODK VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - ODK, TN VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - ODK, TN VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - ODK, VPL PG VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - ODK, VPL PG VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - ODK, ČEKI VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - ODK, ČEKI VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - DOB VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - DOB VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - PPN VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - PPN VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - KLIC 1 VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - KLIC 1 VEČ PKT

En paket (zadnji): VEČ PKT/3 - KLIC 2, POD VEČ PKT

Ostali paketi: VEČ PKT - KLIC 2, POD VEČ PKT

Poslovni paket - isti naslovnik, odkupnina, 
čeki

Poslovni paket - isti naslovnik, klic 1

Poslovni paket - isti naslovnik, klic 2, 
podpis dokumentov

Poslovni paket - isti naslovnik, odkupnina, 
trajni nalog

Poslovni paket - isti naslovnik, odkupnina, 
vplačnina po pogodbi

Poslovni paket - isti naslovnik, dobavnica

Poslovni paket - isti naslovnik, poštnino 
plača naslovnik

Poslovni paket - isti naslovnik

Poslovni paket - isti naslovnik, odkupnina 
poslovni paket

Oznaka na spremnici v polju "Opombe"

2
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Priloga 4:  Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2014 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/Katalog_izobrazevan
j_UC_MKL_2014.pdf     

 
 

 

  



Priloga 5:  Program izobraževanja »Dan spletnega anketiranja 2014« 

 

  



 
 

DSA14 (27.11.2014) 

08:00 Prijava, registracija in neformalna srečanja (pred veliko dvorano) 

TRENDI NA PODROČJU SPLETNEGA ANKETIRANJA (Velika dvorana) 

08:30 Metodološki, informacijski in uporabniški vidiki spletnih anket, dr. Vasja Vehovar 
Najprej bodo pregledani globalni trendi na področju spletnega anketiranja. Nato bodo obravnavi 
trije izpostavljeni vidiki: integracija mobilnih naprav, merjenja kvalitete podatkov v realnem času 
ter problematika uporabniške izkušnje.  Za navedene vidike bodo predstavljene tudi 
odgovarjajoče raziskave, novosti in bodoči razvoj 1KA. 

METODOLOŠKI IZZIVI SPLETNIH ANKET (Velika dvorana) 

09:00 Potenciali jezikovnih tehnologij pri ustvarjanju spletnega vprašalnika, Ana Slavec 
Pri postavitvi vprašanja je pomembna izbira besed in predstavljeni bodo preliminarni rezultati, ki 
kažejo vpliv razumljivosti vključenih besed na kakovost podatkov. Prikazan bo tudi prototip 
modula 1KA, ki nastaja v sodelovanju z Laboratorijem za umetno inteligenco IJS, kjer se v 
izdelovanje vprašanja vključujejo jezikovni korpusi in semantične leksikone. Na tej osnovi je 
uporabniku omogočen vpogled v primernost ubeseditev anketnih vprašanj. 

09:20 Večopravilnost v spletnih anketah,  Anže Sendelbah 
Moderne tehnologije spodbujajo opravljanje več nalog hkrati (multitasking), kar je za spletne 
ankete lahko resen problem, saj lahko za to respondenti izvajajo krajše prekinitve anketiranja ali 
pa izvajajo  vzporedno z npr. gledanjem TV ali klepetom v spletnih družbenih medijih. Prikazan je 
obseg večopravilnosti  pri izpolnjevanju spletnih anket in metode za merjenje, ki se uporabljajo v 
1KA. 

09:40 Prekinitve v spletnih anketah: meta-analiza, Gregor Čehovin 
Spletne ankete je mogoče zlahka prekiniti (breakoff), kar je tudi zelo resen problem. Prikazan bo 
konceptualni okvir, ločevanje  uvodne prekinitve in prekinitev v toku anketiranja, ter 
odgovarjajoči indikatorji. Problematika bo ilustrirana na primeru meta študije na osnovi 5.752 
anket, izvedenih v 1KA, ki bo razkrila obseg in dejavnike prekinitev v spletnih anketah.  

10:00 Odmor za kavo 

SPLETNE ANKETE V KONTEKSTU ANKETNE METODOLOGIJE (Velika dvorana) 

10:20 Učinek načina spletnega anketiranja, dr. Nejc Berzelak 
Na kompleksna ali občutljiva vprašanja (npr. uživanje kanabisa) lahko respondent v spletni anketi 
odgovori drugače kot bi na isto vprašanje odgovoril v osebnem anketiranju. Identifikacija tega 
vpliva je nadvse pomembna, posebej v kombiniranih anketah. Žal pa je navedeni vpliv težko 
izolirati od ostalih učinkov implementacije (tehnologija, način vzorčenja, kontekst odgovarjanja 
itd). Prikazan bo konceptualni okvir, metodološki pristop in ocene tega vpliva. 

10:40 Nagovor in email vabilo v spletnih anketah, dr. Katja Lozar Manfreda 
Vabilo v spletno anketo ima odločujoč vpliv na stopnjo sodelovanja. Predstavljeni bodo splošni 
dejavniki vabila, ki vplivajo na sodelovanje, nato pa bodo analizirane izkušnje na osnovi serije 
metodoloških eksperimentov, ki so obravnavali vlogo sponzorja, dolžine, itd. .  

11:00 Uporaba spletnih anket pri raziskovanju spletnih skupnostih, dr. Andraž Petrovčič 
Pomembno področje uporabe spletnega anketiranja je raziskovanje spletnih skupnosti. V tem 



 
 

okviru sta pomembna vloga in položaj potencialnih anketirancev v teh skupnostih, ki lahko 
aktivno sodelujejo ali pa dogajanja spremljajo bolj ali manj  pasivno. Nakazani bodo osnovi načini 
vzorčenja in rekrutacije anketirancev v spletnih skupnostih, ki lahko imajo za posledico razlike v 
stopnji sodelovanja in kakovosti odgovorov. 

11:20 Odmor za kosilo 

VZPOREDNE SEKCIJE V VEČ PREDAVALNICAH 

12:15 1KA za začetnike 
 
 
 

 
Dr. Nejc Berzelak, 

Marjana Vrh 
Predavalnica FDV-24 

in 25 
 
 
 

    Implementacija 1KA v organizacijah (Velika dvorana) 

 Iskratel 

 Nacionalni inštitut za zdravje 

 Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje 

 Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto 

 Evalvacijske ankete Univerze v Ljubljani 

 Primer ankete za doktorsko disertacijo 

13:15 Sistematičen pregled 
funkcionalnosti 1KA 

 
Gregor Čehovin 
Velika dvorana 

Novosti in napredne 
funkcionalnosti 1KA 

 
Petrovčič & Sendelbah 
Predavalnica FDV-21 

Lastna inštalacija in 
lastna domena 

 
Vasja Vehovar 

Predavalnica FDV-26 

14:15 Zaključek delavnic in razprava 

15:00 Konec dogodka 

 

Opisi delavnic 

1KA za začetnike: 
Delavnica je namenjena osebam, ki imajo minimalne izkušnje z izdelovanjem spletnih anket, poleg 

tega pa tudi sicer niso izkušene z računalniškimi aplikacijami. Delavnica se bo izvajala v računalniški 

učilnici, kjer bodo interaktivno predstavljene osnovne funkcionalnosti oblikovanja anketnega 

vprašalnika, njegove objave in osnovne analize. 

Dr. Nejc Berzelak je raziskovalec na Centru za družboslovno informatiko, FDV. Njegovo raziskovalno 

delo se osredotoča na oblikovanje spletnih vprašalnikov, analizo procesa odgovarjanja in 

učinke načina ("mode effect") spletnega anketiranja. Ima bogate izkušnje s tovrstnimi izobraževanji, 

metodologijo spletnega anketiranja predava pri več predmetih na FDV in na samostojnih delavnicah. 

Marjana Vrh je diplomantka Družboslovne informatike, ki sodeluje pri pomoči uporabnikov. 

Sistematičen pregled funkcionalnosti 1KA 
Delavnica je namenjena uporabnikom, ki že imajo minimalne izkušnje z orodjem 1KA, predvsem pa 

uporabnikom, ki imajo izkušnje z drugimi spletnimi orodji ali pa so informacijsko zelo izkušeni in bi 

želeli pridobiti hiter in celovit vpogled v nabor funkcionalnosti. Podan bo sistematičen pregled vseh 



 
 

ključnih vidikov 1KA: kreiranje vprašalnika, nastavljanje pogojev, prilagoditev oblike, vstavljanje 

logotipa v temo, priprava analiz in grafov, izdelava poročil po meri, objava in email vabila, arhivi in 

napredni moduli. 

Gregor Čehovin je mladi raziskovalec s področja spletnega anketiranja in doktorski študent 

Družboslovne informatike ter sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA. 

Pregled naprednih funkcionalnosti 1KA 
Delavnica je namenjena udeležencem, ki so se že seznanjeni z 1KA in jih zanimajo napredne novosti, 

ki so bile v zadnjem letu vključene v to spletno orodje. Predstavljene bodo povsem nove storitve in 

nadgradnje obstoječih funkcionalnosti, povezanih z oblikovanjem vprašalnika ter zbiranjem in analizo 

anketnih podatkov. Med razvojnimi novostmi bodo izpostavljene večjezične ankete, pregled 

registracijskega seznama, kombinirana tabela in spletna diseminacija rezultatov. Med nadgradnjami 

pa komentiranje in komuniciranje med uredniki ankete, napredno testiranja vprašalnika, pošiljanje e-

poštnih vabil iz lastne domene, nastavitve forme in obvestil, oblikovanje prijavnih obrazcev, razbitje 

podatkov in rekodiranje spremenljivk ter oblikovanje statističnih poročil po meri ter multitabele. 

Podrobneje bodo predstavljene bodo tudi nove funkcionalnosti diagnostike: parapodatki, neodgovor 

spremenljivke, uporabnost enot. 

dr. Andraž Petrovčič je docent za družboslovno informatiko,  kjer sodeluje pri družboslovno-

informatičnih in metodoloških predmetih in je v razvoj 1KA vključen kot svetovalec za uporabniško 

izkušnjo in zasnovo naprednih metodoloških rešitev.  

Anže Sendelbah je mladi raziskovalec s področja spletnega anketiranja in doktorski študent Statistike 

ter sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA. 

Lastna inštalacija 
Srečanje je namenjeno uporabnikom in organizacijam, ki imajo oziroma jih zanima možnost interne 

rabe, integracije z obstoječimi informacijskimi rešitvami, inštalacija lastne virtualne domene  (in s tem 

status managerja) ali lastne inštalacije (in s tem status administratorja), bodisi na strežniku 1KA bodisi 

na lastnem strežniku. Podan bo pregled prednosti in slabosti posamezne rešitve in izmenjane bodo 

izkušnje uporabnikov. Kot primer zelo učinkovite povezljivosti bo kratko predstavljena integracija 1KA 

z visokošolskim sistemom VIS za potrebe visokošolskih evalvacijskih anket. 

Dr. Vasja Vehovar je redni profesor na Fakulteti za družbene vede, kjer poučuje tako na dodiplomski 

kot podiplomski stopnji in vodja razvoja 1KA. Njegova raziskovalna področja so predvsem statistika, 

anketna metodologija in indikatorji informacijske družbe. 



EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete https://www.1ka.si/c/1048/Porocilo/?preid=1043

1 of 2 23.1.2015 12:55
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Priloga 6:  Zbornik »Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe 
knjižnic« 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/aktualno/2014/zbornik_knjiznica_srce_mest
a_2014.pdf     

 

 

  



Priloga 7:  Poročilo Kamra 2014 
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POROČILO KAMRA 2014 

 
 
Moja ulica 2014 
Objavljeno (8 nadrejenih zbirk): 
Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljanica – rimska plovna pot; Razgled po Ljubljani; Dr. 
Martin Žnideršič – novinar, založnik, predavatelj, zbiratelj; Spomeniški park 
Ljubljansko Navje) 
Knjižnica Domžale (Utrip življenja v Spodnjem in Zgornjem Tuštanju; Stare 
razglednice in fotografije Črnega grabna; Tine Orel (1913-1985)) 
Matična knjižnica Kamnik (Neveljski mamut)  
 
V pripravi: 
Mestna knjižnica Ljubljana (Jernej Kopitar) – zbirka bo objavljena v začetku leta 2015 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Intervjuji z bivšimi zaposlenimi vrhniškega podjetja 
IUV) – zbirka bo objavljena v prvi polovici leta 2015 
 
Ostale zbirke 
Objavljeno (9 nadrejene zbirke): 
Mestna knjižnica Ljubljana (Kulturna dediščina za družine; Revija Ljubljana med 
nostalgijo in sanjami; Ljubljana v bodeči žici; Begunci med 1. svetovno vojno na 
Kranjskem in drugod; Dobrodelne akcije v Ljubljani med 1. svetovno vojno) 
Knjižnica Litija (Milijonarjeva zgodba) 
Javni zavod za kulturo Litija (Pevsko društvo Lipa Litija; Litijski pustni karneval) 
Zavod Jara (Kako odrasti med vojno) 
 
V pripravi: 
Knjižnica Litija (1. svetovna vojna v Litiji, Šmartnem in okolici) – zbirka bo objavljena 
v začetku leta 2015 
 



Priloga 8:  Zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja 2013 in indeksi 
2012 – 2013 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/stat_podatki_OSR_13.xlsx  
 
  



Priloga 9:  Analiza popisa IKT 2013 na Osrednjeslovenskem območju 
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1 Namen popisa 
 
Na  podlagi  programa  območnih  knjižnic,  smo  v  sodelovanju  s  splošnimi  knjižnicami  na 
Osrednjeslovenskem  območju izvedli popis IKT opreme.  
 
Letošnji zajem podatkov (trajanje: od ponedeljka, 17. 03. 2014 do vključno ponedeljka 04. 04. 
2014; naknadno podaljšali do 14. 04. 2014), in sicer za preteklo leto 2013, je potekalo preko 
MS Excelovih tabel (kreirala Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper), ki so se 
vsebinsko  in oblikovno razlikovale od tabel zadnjega popisa 2010. Zaradi razsežnosti tabele 
so ponekod popisovalci imeli tudi malenkostne probleme, ki pa smo jih s skupnimi močni nato 
tudi  rešili. Argumenti,  predlogi  in  komentarji  glede  tabele  za  popis  so  zapisani  v  zadnjem 
poglavju. Anketa (stanje IKT opreme na dan 31.12.2013) se je nahajala na Dropbox strežniku 
na naslednjem naslovu: https://www.dropbox.com/sh/rr9pc9fqdtoit5i/E8mgNAyg‐L?n=156140321.  
Popis je zajel vse slovenske osrednje knjižnice. Za razliko od prejšnjih popisov je le‐ta izveden 
po posameznih organizacijskih enotah knjižnic  (krajevnih knjižnicah, potujočih knjižnicah)  in 
postajališčih premičnih zbirk.  
Podatki oziroma  rezultati anket popisa  IKT opreme bodo vključeni v celovito analizo  stanja 
knjižnične dejavnosti na naših območjih (izhodišče za komentarje rezultatov navaja Pravilnik 
o pogojih za  izvajanje knjižnične dejavnosti kot  javne službe UL RS, št. 73/03 v 16.  členu  in  
Standarde za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015).  
Namen  popisa  opreme  informacijsko  komunikacijske  tehnologije  in  analize  popisa  je 
ugotoviti stanje opreme  IKT na posameznih območjih OOK po osrednjih knjižnicah, njihovih 
organizacijskih enotah (krajevna knjižnica, potujoča knjižnica) in postajališčih premičnih zbirk 
pred  iztekom  Standardov  za  splošne  knjižnice  (2005  ‐  2015),  kar  bo  osnova  za  nadaljnje 
načrtovanje (Malec, 2014). 
 
Popis na Osrednjeslovenskem območju se nanaša na naslednje splošne knjižnice: 

 Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica (v nadaljevanju Cerknica), 

 Knjižnico Domžale (v nadaljevanju Domžale), 

 Mestno knjižnico Grosuplje (v nadaljevanju Grosuplje), 

 Matično knjižnico Kamnik (v nadaljevanju Kamnik) 

 Knjižnico Litija (v nadaljevanju Litija), 

 Mestno knjižnico Ljubljana (v nadaljevanju Ljubljana) 

 Knjižnico Logatec (v nadaljevanju Logatec), 

 Knjižnico Medvode (v nadaljevanju Medvode), 

 Cankarjevo knjižnico Vrhnika (v nadaljevanju Vrhnika), 

 in njihovih organizacijskih enot. 

 
V popisu smo zajeti naslednje točke: 

 način vzdrževanja opreme IKT (Tabela A1 in A2), 

 število in vrste opreme IKT  za zaposlene in uporabnike (Tabela B), 

 konfiguracija strojne in komunikacijske opreme (Tabela C) 

 povezava na internet (Tabela D) 

 pokritost licenc (Tabela E) 

 strežnik in varnost informacijskega sistema (Tabela F) 
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S popisom želimo ugotoviti (Malec in drugi, 2014): 
 na kakšen način splošne knjižnice upravljajo  in vzdržujejo opremo IKT: ali  imajo za upravljanje 

in  razvoj  IKT  zaposlen  lasten  strokovni  kader  (z  znanji  s  področja  računalništva)  oz.  ga 
vzdržujejo  strokovni  knjižnični  delavci  (knjižničarji,  višji  knjižničarji,  bibliotekarji)  ali  knjižnice 
najemajo  zunanje izvajalce  in imajo z njimi sklenjeno vzdrževalno pogodbo (Tabela A1 in A2); 

 število in vrsto IKT opreme, starost le‐teh, verzijo operacijskega sistema na računalnikih, … Vse 
te  informacije  nam  bodo  služile  za  ugotavljanje  potreb  po  posameznih  območjih  OOK  po 
zagotovitvi novejše, sodobnejše opreme IKT (Tabela B); 

 stanje mrežnih naprav (oprema  IKT: usmerjevalniki, mrežna stikala, …)  in možnosti za njihovo 
nadaljnjo uporabo oziroma zamenjavo (Tabela C); 

 vrste  in  hitrosti  internetnih  povezav  ter  nivo  implementirane  aplikacijske  varnosti,  ki  jih 
uporabljajo splošne knjižnice. Ugotoviti želimo tudi ali knjižnice uporabljajo sisteme za nadzor 
in  upravljanje  uporabniških  računalnikov  ter  ali  uporabljajo  katero  od  informacijskih  rešitev 
računalništva v oblakih (Dropbox, …) (Tabela D); 

 kakšno  je  število  licenc operacijskih  sistemov  in katere  so  še druge  licence  (vrste antivirusnih 
programov,  spam/adware    filtrov  in  programskih  požarnih  zidov  na  računalnikih),  ki  se 
uporabljajo  na  sistemih  (zaradi  prenehanja  podpore  določenim  operacijskim  sistemom 
(operacijski sistem Window XP) ) (Tabela E); 

 število strežnikov, tipe operacijskih sistemov strežnikov in njihove verzije ter namenska uporaba 
le  teh  (za  spletno  stran,  pošto,  intranet,  arhiviranje). Ob  ugotovitvi,  da  imamo  večje  število 
strežnikov,  ki  imajo  enake  storitve  (programe),  lahko  nakazuje  razmišljanje  o  združevanju 
(centralizaciji) in virtualizaciji strežniškega okolja za vse ali del OOK‐jev (Tabela F); 

 

2 Analiza popisa 
2.1  Način vzdrževanja opreme IKT (Tabela A1 in A2) 
 
Že  ob  nakupu  opreme  IKT  moramo  razmišljati,  kako  bo  potekalo  njeno  vzdrževanje. 
Poskrbeti je potrebno za pravilno namestitev, pregled delovanja, ureditev dokumentacije in 
skrb za posodabljanje iztrošene opreme. Knjižnicam, ki nimajo lastnega kadra za vzdrževanje 
informacijske tehnologije, pomagajo pri vzdrževanju opreme zunanji izvajalci. 
 
Preglednica 1: Vzdrževanje IKT opreme 
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lasten kader  2010  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  da  ‐  ‐  ‐ 

  2013  da  da  da  ‐  da  da  ‐  ‐  da 
zunanji izvajalec  2010  da  ‐  da  da  da  da  da  da  ‐ 
  2013  ‐  da  da  da  da  da  ‐  da  da 
sklenjena vzdrževalna pogodba?  2010  ‐  da  ‐  ‐  da  da  ‐  ‐  da 

  2013  ‐  da  da  da  da  ‐  ‐  da  da 
 

Iz preglednice 1  je razvidno, da se  je v večini knjižnic v primerjavi z  letom 2010 spremenila 
politika skrbi za IKT opremo. Če so v letu 2010 zanjo skrbeli večinoma zunanji izvajalci, so se v 
treh letih skoraj vse knjižnice okrepile z lastnim kadrom, ki je sposobno vsaj deloma izvajati 
osnovno skrb za  IKT opremo. Tako  imajo vse knjižnice,  razen Kamnika, Logatca  in Medvod 
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vsaj enega izmed zaposlenih, ki se ukvarja z vzdrževanjem. Vse knjižnice imajo sklenjeno tudi 
vzdrževalno  pogodbo  z  zunanjim  izvajalcem  oz.    za  njihovo  vzdrževanje  vsaj  skrbi  zunanji 
izvajalec  (pogodbe  nimajo  podpisane  v  Cerknici,  Ljubljani  in  Logatcu).  V  slednjem  je  tudi 
največja težava z ustrezno kadrovsko skrbjo za delovanje sistema.  
 
Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015) predpisujejo, 
da  je  v  vsaki  splošni  knjižnici  zaposlen  1  strokovni  delavec  za  razvoj  računalniške mreže, 
komunikacij in programske opreme na 40 osebnih računalnikov. 
 
Največje  število  zaposlenih  strokovnih  kadrov  imajo  v  Ljubljani,  vendar  za  skupno  511 
računalnikov  skrbijo  4  zaposleni,  od  tega  le  dva  tudi  z  ustrezno  formalno  izobrazbo  s 
področja IKT oz. tehnično‐naravoslovnih ved, kar je daleč pod želenimi priporočili Standarda 
(namesto 12,78 EPZ  jih  je tako več kot trikrat premalo). Podobno  je v preostalih knjižnicah 
območja,  kjer  imajo  le  v  Cerknici  in Domžalah  tudi  formalno  izobražen  kader  za  tovrstne 
naloge (preglednica 2). 
 
 
Preglednica 2: Vzdrževanje IKT opreme – lastni kader za IKT 

Knjižnica  število v EPZ  stopnja 
izobrazbe 

biblioizpit? formalna izobrazba s področja IKT oz. 
tehnično‐narav. ved (navedite vrsto) 

Cerknica  1 
 

V  ne da, elektrotehnik 

Domžale  1 + 120 h 
zunanji 

V  da ne (po sistem. zahtevana le naravoslovna)

Grosuplje  0,4 + 232,5 h 
zunanji 

VII/2  da da (organizator dela, org. informatika)

Kamnik  8 h zunanji 
 

‐  ‐ ‐ 

Litija  1 
 

V  da ne 

Ljubljana  4  V, VI, VI, V en VI za 
knjižničarja 

da, oba VI (inž. informatike, dipl. inž. 
računalništva in informatike (VS) 

Logatec  ‐ 
 

‐  ‐ ‐ 

Medvode  158 h zunanji 
 

‐  ‐ ‐ 

Vrhnika  0,25 (2 osebi) + 
8 h zunanji 

V, VII  da, oba ne 

 

2.2  Število in vrste opreme IKT za zaposlene in uporabnike (Tabela B) 
2.2.1  Število računalnikov in delež računalnika na tisoč prebivalcev 

Pravilnik o pogojih za  izvajanje knjižnične dejavnosti kot  javne službe UL RS, št. 73/03 v 16. 
členu določa, da  ima  knjižnica  tehnično  in  komunikacijsko opremo,  ki omogoča  strokovno 
delo  zaposlenih  in  dostop  uporabnikov  do  gradiva  in  informacij  knjižnice  (ustrezno 
opremljene  računalnike  za  delovna  mesta  strokovnih  in  upravnih  delavcev, 
telekomunikacijsko opremo,  ki mora  zagotavljati hkratno opravljanje  vseh nalog  knjižnice, 
telefone  z  ločenimi  številkami  za  posredovanje  informacij  uporabnikom,  tiskalnike  za 
potrebe računalniške  izposoje gradiva  in potrebe uporabnikov, fotokopirne stroje ustreznih 
formatov in mikrofilmske čitalnike, avdio in video opremo itd.)  
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Grafikon 1: Skupno število računalnikov v knjižnicah na Osrednjeslovenskem območju 

 
Razmerje med številom računalnikov, namenjenih zaposlenim  in računalnikom,  je 59  : 41 v 
korist uporabnikom (grafikon 1, v letu 2010 je bilo razmerje 54 : 46), vendar nam pravo  sliko 
o  ustrezni  opremljenosti  knjižnic  z  računalniki  da    izračunan  delež  računalnika  na  tisoč 
prebivalcev t.j. potencialnih uporabnikov (preglednica 3 in grafikon 2). 
 
Pravilnik  (2003)  v  15.  členu  določa,  da  mora  knjižnica  zagotoviti  »0,25  računalniškega 
delovnega mesta za uporabnike na 1.000 prebivalcev«. Tudi Standardi (2005), kot strokovna 
priporočila za učinkovito  in gospodarno organiziranje knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic 
za doseganje družbenih ciljev, vsebujejo opredelitev števila računalnikov za uporabnike. Na 
1.000 prebivalcev  (za uporabo gradiva  in  informacij) predvidevajo »1 mesto, opremljeno  z 
računalnikom z internetno povezavo, vendar ne manj kot 4 mesta« [Bon, 2012]. 
 
Preglednica 3: Delež računalnika na tisoč prebivalcev 

  število prebivalcev  št. računalnikov 
za uporabnike 

delež računalnika na 1000 prebivalcev
2010 2013

Cerknica   16.731  21 0,96 1,25
Domžale   56.987  63 0,83 1,10
Grosuplje   39.759  33 0,70 0,83
Kamnik   35.253  24 0,55 0,68
Litija   20.530  18 0,74 0,88
Ljubljana  355.745  301 0,74 0,85
Logatec   13.703  15 1,13 1,09
Medvode  15.868  17 0,58 1,07
Vrhnika   24.337  9 0,38 0,37

 
Delež  računalnika  na  1000  prebivalcev  v  knjižnicah  Osrednjeslovenskega  območja  se 
izboljšuje skoraj v vseh, razen v Logatcu (zmanjšanje za 0,04) in Vrhniki (za 0,01). Kljub temu 
večina knjižnic še vedno ne dosega določil Pravilnika  in Standardov,  le‐ta so dosežena  le v 
Cerknici, Domžalah, Logatcu in Medvodah (kljub temu je tudi te podatke potrebno presojati 
v  luči  stanja  starosti  teh  računalnikov!),  stanje  pa  je  na  tem  področju  najbolj  kritično  na 
Vrhniki in v Kamniku. 
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Grafikon 2: Delež računalnika na tisoč prebivalcev 
 

Kljub temu podatki kažejo, da se je število v večini knjižnic povečalo, a ponovno, ne v najbolj 
kritični vrhniški knjižnici, število se ni spremenilo niti v Logatcu, premajhna rast števila novih 
računalnikov  pa  je  bila  zaznana  v  Grosupljem,  Litiji  in  Ljubljani.  Če  torej  želimo  doseči 
minimalne  zahteve  opremljenosti  z  IKT  v  teh  knjižnicah  bo  potrebno  pospešiti  proces 
uvajanja novih računalnikov vanje. 
 
Preglednica 3: Primerjava števila računalnikov za uporabnike na območju med letoma 2010 in 2013 

Knjižnica  SKUPAJ 2013  SKUPAJ 2010  odstotek (zmanjšanja/povečanja) 

Cerknica  21  16  31,25 % 

Domžale  63  46  36,96 % 

Grosuplje  33  30  10 % 

Kamnik  24  19  26,31 % 

Litija  18  15  20 % 

Ljubljana  301  246  22,36 % 

Logatec  15  15  0 % 

Medvode  17  6  183,33 % 

Vrhnika  9  9  0 % 

 
2.2.2    Vrste računalnikov 

V knjižnicah  imamo razumljivo še vedno največ stacionarnih računalnikov (82 %), prenosni 
in  tablični  računalniki  se  pojavijo  v  osmih  in  dveh  odstotkih,  dlančnikov  pa  v  knjižnicah 
nimamo.  Nekaj malega  (8  %)  imamo  tudi  računalnikov,  ki  so  namenjeni  samo  za  OPAC 
uporabo (Grafikon 3). 
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Grafikon 3: Računalniki glede na vrsto 

 
2.2.3  Starost računalniške strojne in programske opreme 

Informacijska  tehnologija  je  podvržena  hitrim  tehnološkim  spremembam,  posledično  je 
hitremu zastarevanju podvržena tudi računalnika strojna in programska oprema.  Grafikon 4 
prikazuje,  da  je  v  letu  2010  že  skoraj  60  %  računalnikov  v  splošnih  knjižnicah  na 
Osrednjeslovenskem območju bilo starih pet let ali več. Žal se je stanje v treh letih bistveno 
poslabšalo,  saj  je  tako  starih  že  78 %  vseh  računalnikov  (grafikon  4).  Pomemben  je  tudi 
podatek, da se je zmanjšal tudi odstotek računalnikov, ki niso starejši od dveh let (v letu 2010 
‐ 13 %, leta 2013 pa le še 11 %). Amortizacijska doba računalnikov je pet let, kar pomeni, da 
so  računalniki  po  petih  letih  že  popolnoma  iztrošeni  in  ne  zagotavljajo  več  optimalnega 
delovanja.  
 

 

 
Grafikon 4: Starost računalnikov 2013 in stanje v letu 2010 
 

 

Situacija  je  najbolj  zaskrbljujoča  v  Ljubljani  (odstotek  tako  iztrošenih  računalnikov  se  je 
povzpel iz 70 % na kar 90 % vseh računalnikov), stanje se je poslabšalo v Domžalah (iz slabih 
60  %  na  celih  60  %),  stanje  pa  je  zaskrbljujoče  tako  v  Logatcu  (85  %  zamortiziranih 
računalnikov, preostali so tik pred tem), kakor tudi v Cerknici (vsi so stari 4 leta). 
 
 

2013  2010 
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Grafikon 6: Starost računalnikov po knjižnicah (v % vseh računalnikov v knjižnici) 2010 

 
 

 
Grafikon 7: Starost računalnikov po knjižnicah (v % vseh računalnikov v knjižnici) 2013 
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2.2.4  Operacijski sistemi računalnikov 

Če  si  ogledamo  opremljenost  računalnikov  ugotovimo,  da  je  bilo  leta  2010  kar  70  % 
računalnikov  opremljenih  z  operacijskim  sistemom Windows  XP,  30  %  pa  z Windows  7 
(grafikon 8). Seveda se je situacija v treh letih spremenila, saj je razvijalec OS Windows XP‐ja 
ukinil  sistemska  podporo  delovanju  in  nadgradnje,  dlje  časa  pa  je  na  tržišču  prisoten 
naslednik Windows  7.  Slednji  je  prisoten  na  77 %  vseh  računalnikov  na  območju,  trenda 
prehajanja  na  novejše Windows  8  ni  zaznati,  saj  predstavljajo  le  1  %  vseh  računalnikov 
(podoben odstotek predstavlja celo Windows Vista, ki je predhodnik Windows 7), višji je velo 
odstotek OS, ki tečejo na prenosnih pametnih napravah (2 %).  
 
Tako  kot  že  tudi  v  letu  2010  je  potrebno  opozoriti,  da  je  pri  starejših  računalnikih  (ki 
predstavljajo  večino  v  knjižnicah  območja),  in  so  opremljeni  z  operacijskim  sistemom 
Windows  7  ali  novejšim  je  pogosto  prisotna  onemogočitev  določenih  procesorsko 
zahtevnejših  segmentov  sistema  (npr. grafični vmesnik Aero), kar pomeni, da ne morejo v 
popolnosti  izkoristiti  vseh  prednosti  novejšega  sistema.  Tovrstne  prilagoditve  so  seveda 
nujno potrebne,  če ne  želimo, da  zaradi počasne odzivnosti  računalnikov  trpi uporabniška 
izkušnja naših obiskovalcev knjižnic. 
 

 

 
Grafikon 8: Nameščen operacijski sistem 2010 in 2013 
 

 

2010 

2013
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2.2.5  Druge naprave (e‐bralniki, tiskalniki, skenerji, …) 

V  nadaljevanju  Pravilnika  (2003)  je  v  16.  členu  določeno,  da  ima  knjižnica  tehnično  in 
komunikacijsko  opremo,  ki  omogoča  strokovno  delo  zaposlenih  in  dostop  uporabnikov  do 
gradiva ter informacij knjižnice (ustrezno opremljene računalniške delovne postaje za delovna 
mesta  strokovnih  in  upravnih  delavcev,  telekomunikacijsko  opremo,  ki  mora  zagotavljati 
hkratno  opravljanje  vseh  nalog  knjižnice,  telefone  z  ločenimi  številkami  za  posredovanje 
informacij  uporabnikom,  tiskalnike  za  potrebe  računalniške  izposoje  gradiva  in  potrebe 
uporabnikov,  fotokopirne stroje ustreznih  formatov  in mikrofilmske  čitalnike, avdio  in video 
opremo itd.). 
 
Prisotnost e‐bralnikov, knjigomatov, mikročitalcev  in tehnične opreme za vizualno, slušno 
in  fizično  ovirane  uporabnike  (elektronska  lupa  za  slabovidne)  je  boljša  od  nacionalnega 
povprečja, kar je pripisati zgodnji vključenosti v projekt Biblos in pa nakupu prenosnik ročnih 
lup Pebble za  vizualno oviranje uporabnike.  
 
Drugače  je  s  tiskalniki,  multifunkcijskimi  napravami,  ki  so  bolj  v  uporabi  tako  s  strani 
uporabnikov kot zaposlenih. Žal popis ni razdelil tiskalnikov glede na namen uporabe (kot je 
recimo  izključno za tiskanje  izpisov  in nalepk), torej  iz števila tiskalnikov  (preglednica 4) ne 
moremo razbrati koliko je takšnih, ki so izključno namenski oziroma ozko uporabni. 
 
Preglednica 4: Število tiskalnikov v knjižnicah Osrednjeslovenskega območja 2013 

  Tiskalnik  Multifunkcijske naprave 

za zaposlene  za uporabnike za zaposlene za uporabnike
Cerknica   skupna uporaba  10 skupna uporaba 1 
Domžale   8  2 2 2 
Grosuplje   1  7 0 0 
Kamnik   13  9 1 5 
Litija   11  1 0 0 
Ljubljana  26  18 3 11 
Logatec   4  6 0 0 
Medvode  1  2 1 0 
Vrhnika   9  2 4 1 

Skupaj  73  57 11 20 

 
Najete naprave za tiskanje,  fotokopiranje  in skeniranje  imajo knjižnice Domžale  (v osrednji 
enoti  Printbox,  fotokopirni  stroji),    Litija,  Ljubljana  (v  petih  enotah  Printbox  in  dvanajstih 
multifunkcijske naprave) in Medvode (Printbox, fotokopirni stroj). 
 
V knjižnicah so še vedno prisotni tudi lastni fotokopirni stroji (vse razen Vrhnike, skupno 32, 
edini  barvni  je  v  Litiji),  ki  so  namenjeni  predvsem  uporabnikom  oziroma  je  ta  naprava  v 
skupni uporabi z zaposlenimi.  
 
Na območju  je v vsaki knjižnici vsaj po en skener  (skupno 39), se pa poraja dilema ali v  to 
kvoto nekatere knjižnice niso zajele tudi optičnih čitalcev črtne kode, saj so tudi te naprave 
dejansko  skenerji.  Prisotno  je  tudi  20 mikročitalcev  (10,  v  Kamniku,  9  na Vrhniki  in  en  v 
Ljubljani),  9  knjigomatov  (4  v Domžalah,  2  v Grosupljem  in  po  en  v  Cerknici,  Kamniku  in 
Ljubljani). 
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V  knjižnicah  na Osrednjeslovenskem  območju  imamo  tudi  LCD  projektorje  (34  kosov),  in 
sicer 16 v Ljubljani,  4 v Grosupljem, po tri v Cerknici, Kamniku in Litiji, dva v Domžalah in po 
en projektor pa v Logatcu, Medvodah in Vrhniki. 
 

2.3  Konfiguracija strojne in komunikacijske opreme (Tabela C) 
Po  vseh  knjižnicah  in  njihovih  organizacijskih  enotah  na  Osrednjeslovenskem  območju 
uporabljamo  različne  usmerjevalnike  za  povezovanje  v  omrežja  in  mrežna  stikala  za 
priključitev več računalnikov v omrežje. Usmerjevalniki so večinoma od podjetja Cisco (tudi 
Linksys in Iskratel), in sicer različni modeli.  
Vse knjižnice, razen Logatca, imamo tudi UPS sistem za brezprekinitveno napajanje v primeru 
prekinitve električne energije, po večini za napajanje strežnikov. 

 

2.4  Povezava na internet (Tabela D) 
Stanje po posameznih knjižnicah: 
 
Cerknica: 
Telekom Slovenije ADSL v vseh enotah, v osrednji enoti 10/4 Mbps, v preostalih treh enotah 
4/0,7 Mbps.  Lastno  brezžično  omrežje  za  zaposlene  in  uporabnike  le  v  osrednji  enoti.  Za 
nadzor  in  upravljanje  uporabniških  računalnikov  uporabljajo  sistem MyPC. Ne  uporabljajo 
informacijskih rešitev računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike. 
 
Domžale: 
Amis ADSL v vseh enotah, v osrednji enoti 20/20 Mbps, v preostalih štirih 5/5 Mbps. Libroam 
brezžično omrežje za zaposlene  in uporabnike v osrednji enoti  in 2 enotah (Mengeš, Trzin). 
Za  nadzor  in  upravljanje  uporabniških  računalnikov  uporabljajo  RADIUS  strežnike.  Ne 
uporabljajo informacijskih rešitev računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike. 
 
Grosuplje: 
Telekom Slovenije v vseh enotah, v osrednji enoti optična povezava 20/10 Mbps, v preostalih 
dveh  enotah  ADSL  10/4 Mbps,  v  štirih  izposojevališčih  1024/256  Kbps.  Aradial  brezžično 
omrežje  za  zaposlene  in  uporabnike  le  v  osrednji  enoti  in  obeh  enotah  (Ivančna  Gorica, 
Dobrepolje),  v  izposojevališča  niso  uvajali  brezžičnih  omrežji  zaradi  njihove  premajhne 
odprtosti. Za nadzor  in upravljanje uporabniških  računalnikov  v enotah uporabljajo  sistem 
Web.  Ne  uporabljajo  informacijskih  rešitev  računalništva  v  oblaku  za  zaposlene  ali 
uporabnike.     
 
Kamnik: 
Arnes v osrednji enoti (ni podatka o hitrosti povezave), v preostalih treh enotah ADSL Amis in 
Telekom  10/1 Mbps,  v  bibliobusu  Telekom ADSL  (ni  podatka  o  hitrosti  povezave).  Lastno 
brezžično  omrežje  za  zaposlene  in  uporabnike  v  vseh  enotah.  Za  nadzor  in  upravljanje 
uporabniških  računalnikov  v  osrednji  enoti  uporabljajo  sistem  MyPC.  Ne  uporabljajo 
informacijskih rešitev računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike.   
Litija: 
SiOL v osrednji enoti  in ADSL Amis v krajevni knjižnici Šmartno pri Litiji, oba s povezavo 10 
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Mbps, dve  kolekcijski potujoči  knjižnici  (Podružnična  šola Vače  in Osnovna  šola Gabrovka) 
omogočata SiOL ADSL 4 Mbps. Lastno brezžično omrežje za zaposlene in uporabnike v obeh 
enotah  in  v  nobeni  izmed  kolekcijskih  potujočih  knjižnic.  Za  nadzor  in  upravljanje 
uporabniških računalnikov v osrednji enoti  in krajevni knjižnici Šmartno pri Litiji uporabljajo 
sistem MyPC. Ne uporabljajo  informacijskih  rešitev  računalništva v oblaku  za  zaposlene ali 
uporabnike.   
 
Ljubljana: 
Telemach in Telekom omogočata dostop pri hitrostih med 20 Mbps do 1Gbps v večjih enotah 
(KOŽ, Moste, Fužine, Jarše  in Šiška), v preostalih enotah ADSL dostop pri hitrostih med 2/1 
15/768 Mbps  omogočajo  različni  ponudniki  (najpogosteje  Telekom,  ostalo  Telemach,  T‐2, 
Arnes  in  Slovenske  železnice),  nekaj  enot  (Bežigrad/Slovanska,  Šentvid,  Gameljne,  Vič  in 
Brdo)    imajo  Telekomovo  najeto  linijo  10  oz.  20/10  Mbps.  V  vseh  enotah  (in  ne  tudi 
izposojevališčih) je omogočena uporaba Libroam/Eduroam brezžičnega omrežja (izjema je le 
bibliobus,  ki  ima  lastno  omrežje),  ravno  tako  za  nadzor  in  upravljanje  uporabniških 
računalnikov v vseh enotah (razen izposojevališč in bibliobusa) uporabljajo sistem MyPC. Ne 
uporabljajo informacijskih rešitev računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike.   
 
Logatec: 
Knjižnica podatkov o ponudnikih interneta in povezavah ni podala. 
 
Medvode: 
Arnes  ADSL  s  hitrostjo  4  Mbps.  Lastno  brezžično  omrežje  za  zaposlene.  Za  nadzor  in 
upravljanje  uporabniških  računalnikov  uporabljajo  sistem  Cybera.  Ne  uporabljajo 
informacijskih rešitev računalništva v oblaku za zaposlene ali uporabnike. 
 
Vrhnika: 
T‐2 VDSL v osrednji enoti 20/4 Mbps, v enoti Borovnica ADSL (ni podatka o hitrosti). Lastno 
brezžično omrežje  je  le  za  zaposlene omogočeno  v  enoti Borovnica  in  le  za uporabnike  v 
osrednji  enoti,  vzrok  za  odsotnost  omogočanja  obojim  v  katerikoli  izmed  enot  pripisujejo 
mrežni povezavi. Za nadzor in upravljanje uporabniških računalnikov ne uporabljajo katerega 
izmed sistemov,  ravno  tako ne uporabljajo  informacijskih  rešitev  računalništva v oblaku za 
zaposlene ali uporabnike. 
 
2.4.1  Ponudniki interneta in hitrosti 

Arnes  in Telekom  (storitev SiOL) sta vodilna pri ponudbi  internetnega dostopa, saj smo od 
njih  odvisni  v  večini  knjižnic  oziroma  njihovih  organizacijskih  enotah.  Optični  dostop  do 
interneta  sta  omogočena  le  v  osrednjih  enotah  Grosuplja  in  Ljubljane  (pri  slednji  je 
omogočena v večih enotah). Povprečna povezanost z omrežjem je tako preko ADSL dostopa 
pri  hitrosti  10/10 Mbps.  Z  dostopom  do  spleta  so  pokrite  vse  po  Uredbi  odprte  enote 
knjižnic. 
 
2.4.2  Brezžična povezava (Si‐fi) 

V  večini  knjižnic  omogočamo  tudi  brezžični  dostop  do  interneta  in  virov  informacij  našim 
uporabnikom, predvsem  preko lastnega omrežja, Libroam/Eduroam omrežja je omogočen v 
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Domžalah  (3  enote)  in  Ljubljani  (enote).  Da  brezžičnega  omrežja  ni  po  določenih 
organizacijskih  enotah  je  vzrok  večinoma  v  premajhni  odprtosti  (predvsem  so  to 
izposojevališča), v primeru Vrhnike pa za to ni ustreznih pogojev. 
 
2.4.3  Ostalo 

V knjižnicah Osrednjeslovenskega območja vse knjižnice, razen Vrhnike, uporabljajo katerega 
izmed  sistemov  za  nadzor  in  upravljanje  uporabniških  računalnikov,  najpogosteje MyPC. 
Sistematično ne uporabljamo katere od informacijskih rešitev v oblakih. 
 

2.5  Pokritost licenc (Tabela E) 
Knjižnice imajo za vse svoje računalnike tudi licence za operacijske sisteme. Število kupljenih  
licenc in licenc v uporabi se bistveno ne razlikuje, torej knjižnice licenc ne kupujejo na zalogo, 
kar nakazuje, da so bile kupljene skupaj s posameznimi računalniki.  
 
Večina  knjižnic,  z  izjemo  Kamnika  in  Logatca,  je  svoje  računalnike  zaščitila  tudi  s 
protivirusnimi  programi  (večinoma  ponudnikov  Eset  in  Microsoft),  spam  filter  ima  pet 
knjižnic  (Domžale,  Grosuplje,  Ljubljana, Medvode  in  Vrhnika),  programski  požarni  zid  na 
računalnikih ima nameščenih sedem knjižnic (brez so le v Cerknici in Litiji), vendar se pri tem 
večinoma zanašajo na privzeto  rešitev znotraj operacijskih sistemov Windows (t.i. Windows 
Firewall). 
 

2.6  Strežnik in varnost informacijskega sistema (Tabela F) 
Število fizičnih strežnikov na Osrednjeslovenskem območju  je 52, večinoma v Ljubljani (36), 
pet jih imajo v Domžalah, štiri v Litiji, Grosuplje tri, dva v Kamniku in po en v Medvodah in na 
Vrhniki. Tudi virtualnih strežnikov  ima največ Ljubljana  (27), 10  jih  ima Grosuplje, po en pa 
ponovno  v  Medvodah  in  na  Vrhniki.  Vsi  strežniki  so  tipa  Windows  Server,  verzija 
operacijskega sistema 2003  je prisotna v Grosupljem, Litiji, Medvodah  in na Vrhniki, verzija 
2008 v Domžalah (ima tudi enega 2012), Grosupljem in Ljubljani (ima tudi Linux Cent OS). 
Cerknica  navaja,  da  se  strežnik  (zunanjega  ponudnika)  nahaja  v  osrednji  enoti,  tudi  lastni 
strežniki Domžal, Kamnika, Medvod in Vrhnike (njihov virtualni se nahaja v enoti Borovnica) 
se nahajajo  le v njihovih osrednjih enotah. Strežniki so v vseh enotah v Grosupljem  in Litiji. 
Ljubljana  ima  7  fizičnih  in  25  virtualnih  v  največji  enoti  v  centru mesta  (Knjižnica  Otona 
Župančiča),  po  en    fizični  (OS Windows  Server  2008)  v  29  enotah  (torej,  povsod  razen  v 
izposojevališčih in Slovanski knjižnici), 2 virtualna sta v enoti Šiška. 
 
Štiri knjižnice (Grosuplje, Kamnik, Litija  in Ljubljana)  imajo v  lastnem upravljanju strežnik za 
spletno  stran.  Le  Ljubljana  sama  upravlja  s  strežnikom  za  elektronsko  pošto,  večinoma 
tovrstne  usluge  za  preostale  knjižnice  nudita  IZUM  in  Arnes.  Vse  knjižnice,  razen  Litije 
(Gmailov  poštni  strežnik)  in  Logatca  (brez  poštnega  strežnika)  za  elektronsko  pošto 
uporabljajo Exchange strežnik. 
 
Arhiviranje podatkov  imajo urejeno  v Grosupljem  (mrežni disk), Kamniku  (mirroring),  Litiji 
(periodično avtomatsko arhiviranje na strežnik), Ljubljani in Medvodah. Lokalno shranjevanje 
na  zunanje  (ne‐mrežne) diske  izvajajo  še na Vrhniki  in  Litiji  (pri  slednji kot dodatno kopijo 
shranjenih podatkov na strežniku). 
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Intraneti portal imajo Domžale, Kamnik in Ljubljana (slednja edina navaja, da kot programsko 
rešitev za intranetno spletno stran uporablja Joomlo).  
 

3 Zaključek 
Pri popisu stanja IKT v knjižnicah smo ugotovili: 

1. Žal se je stanje v treh letih bistveno poslabšalo na področju starosti računalnikov, saj 
je  tako prestarih  že 78 %  vseh  računalnikov. Pomemben  je  tudi podatek, da  se  je 
zmanjšal tudi odstotek računalnikov, ki niso starejši od dveh let (v letu 2010 ‐ 13 %, 
leta 2013 pa  le še 11 %). Situacija  je najbolj zaskrbljujoča v Ljubljani (odstotek tako 
iztrošenih računalnikov se  je povzpel  iz 70 % na kar 90 % vseh računalnikov), stanje 
se je poslabšalo v Domžalah (iz slabih 60 % na celih 60 %), stanje pa je zaskrbljujoče 
tako v Logatcu  (85 % zamortiziranih  računalnikov, preostali so  tik pred  tem), kakor 
tudi v Cerknici (vsi so stari 4 leta). 

2. Hipoteza  H1  (Malec,  2014),  da  ima  vsaka  organizacijska  enota  knjižnice  ima 
računalniško  delovno mesto  z  dostopom  do  interneta,  se    je  deloma  potrdila,  oz. 
bolje  bi  formulirali,  da  vsaka  po  Uredbi  odprta  organizacijska  enota  knjižnice 
omogoča uporabnikom knjižnice računalniško mesto z dostopom do  interneta. Med 
organizacijske  enote,  ki  ne  dosegajo  minimalne  odprtosti  štejemo  v  Ljubljani 
izposojevališča (5), premično zbirka v domu starejših občanov in dve enoti, ki sta bili 
na dan 31. 12. 2013 v fazi renovacije (računalniki pa so bili odpisani zaradi prevelike 
zastarelosti), pri Litiji pa je takih sedem kolekcijskih potujočih knjižnic. 

3. Dosegamo  hipotezo  H2  (Malec,  2014),  da  ima  vsaka  splošna  knjižnica  0,25 
računalniškega delovnega mesta za uporabnika na 1.000 prebivalcev z dostopom do 
interneta in z možnostjo tiskanja (po Pravilniku iz 2003), vendar, ponovno, na žalost 
na račun zelo zastarele opreme (78 %).   Predvidoma se bo to teoretično doseganje 
ustreznih pogojev knjižnic Osrednjeslovenskega območja kmalu spremenilo, saj bodo 
morale  knjižnice  kmalu množično  odpisati  velik  delež  tovrstne  opreme,  saj  s  tako 
dotrajano  opremo  nikakor  ne  moremo  nuditi  našim  uporabnikom  kakovostnih 
storitev knjižnic, ki temeljijo na uporabi računalniške opreme. 

4. Glede  na  priporočila  Standarda  (2005),  ki  pravi,  da  mora  knjižnica  na  1.000 
prebivalcev  imeti  eno  računalniško  mesto  za  uporabnike,  se  stanje  knjižnic  na 
Osrednjeslovenskem  območju  zelo  razlikuje  od  točke  6.  tega  zaključka,  torej  po 
Pravilniku. Standard dosega le ena sama knjižnica kot osrednja knjižnica (Medvode), 
vse  ostale  pa  ne.  Pri  pregledu  glede  na  posamezne  organizacijske  enote  pa 
ugotovimo da le 29 % enot dosega Standard, večina enot, ki tovrstnega standarda ne 
dosegajo  je  v  Ljubljani, pri predpostavki da morajo  zagotoviti  vsaj  4  računalnike  v 
enoti pa  je ta delež sicer višji (63 % dosega), a kljub temu to ni najbolj spodbudno, 
sploh ob stanju splošne zastarelosti računalnikov.  

5. Statistični  podatki  nakazujejo  počasno  povečevanje  števila  računalnikov  v  večini 
knjižnic (v primerjavi z letom 2010), a ne v najbolj kritični vrhniški knjižnici, število se 
ni  spremenilo  niti  v  Logatcu,  premajhna  rast  števila  novih  računalnikov  pa  je  bila 
zaznana  v Grosupljem,  Litiji  in  Ljubljani.  Če  torej  želimo doseči minimalne  zahteve 
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opremljenosti  z  IKT  v  teh  knjižnicah  bo  potrebno  pospešiti  proces  uvajanja  novih 
računalnikov vanje. 

6. Ugotovili smo, da se  je v treh  letih povečalo število sklenjenih vzdrževalnih pogodb 
po knjižnicah Osrednjeslovenskega območja. Tovrstne pogodbe nimajo sklenjene  le 
Cerknica,  Ljubljana  (ki  je  v  letu  2010  tovrstno  pogodbo  sicer  imela  sklenjeno  in 
Logatec).  Precej  več  knjižnic  ima  omogočeno  vsaj  osnovno  tehnično  podporo  za 
delovanje IKT opreme z lastnim kadrom v primerjavi z letom 2010. Tri leta nazaj je le 
Ljubljana imela lasten kader, namenjen vzdrževanju IKT opreme, v letu 2013 tovrstne 
podpore ni bilo  le v Kamniku, Logatcu  in Medvodah. Najbolj kritičen  je Logatec, saj 
nima ne  lastne, ne zunanje podpore  (v  letu 2010  je bila vsaj zunanja podpora), niti 
sklenjene  kakršne  koli  vzdrževalne  pogodbe. Hipoteza H3  (Malec,  2014),  da  vsaka 
splošna knjižnica ima zaposlenega enega strokovnega delavca za razvoj računalniške 
mreže,  komunikacij  in  programske  opreme  na  40  osebnih  računalnikov  za 
Osrednjeslovensko območje ne drži. 

7. Hipoteza H4  (Malec,  2014),  da  vsaka  potujoča  knjižnica  ima  najmanj  eno  delovno 
mesto za izposojo in najmanj eno mesto, opremljeno z računalnikom za uporabnike z 
dostopom  do  interneta  drži,  saj  bibliobus  Ljubljane  omogoča  uporabo  dveh 
(prenosnih)  računalnikov,  skupni  bibliobus  Kamnika  in  Domžal  pa  enega.  Oba 
bibliobusa imata računalniško avtomatizirano delovno mesto za izposojo. 

8. Izboljšalo se  je stanje na področju ponudbe dostopa do  interneta, zvišale so se tudi 
dostopne  hitrosti  po  posameznih  enotah  (ne  le  v  osrednjih).  V  večini  knjižnic 
omogočamo  tudi  brezžični  dostop  do  interneta  in  virov  informacij  našim 
uporabnikom, predvsem  preko lastnega omrežja. 

9. V knjižnicah Osrednjeslovenskega območja vse knjižnice, razen Vrhnike, uporabljajo 
katerega  izmed  sistemov  za  nadzor  in  upravljanje  uporabniških  računalnikov, 
najpogosteje MyPC. 

10. Zaščita, tako antivirusna kot požarna,  je prisotna po vseh knjižnicah  le, da moramo 
tukaj  opomniti,  da  uporaba MS Windows  požarnega  zidu  zaradi  ukinitve  podpore 
starejšim različicam operacijskega sistema ni več zanesljiva, in da bomo tukaj morali 
v najkrajšem času tudi nekaj ukrepati. 

11. Arhiviranje  je v primerjavi  z  letom 2010 bistveno bolje urejeno  (takrat  sta  imeli  to 
sistemsko urejeno  le dve knjižnici)  in se dogaja na datotečnih strežnikih, a so žal še 
vedno knjižnice, ki arhiviranje  izvajajo na  lokalnem nivoju  zunanjih  trdih diskov,  tri 
knjižnice (Cerknica, Domžale in Logatec) pa arhiviranje sploh ne izvajajo organizirano, 
torej  le  deloma  dosegamo  hipotezo H5  (Malec,  2014),  da  imajo  splošne  knjižnice 
infrastrukturo za varno hranjenje podatkov. 

12. Uporaba  računalništva v oblakih  (hipoteza H6  (Malec, 2014)  je  zanemarljiva,  saj  se 
trenutno ne uporablja v kolektivih naših knjižnicah, ampak te storitve uporabljajo  le 
nekateri posamezniki (npr. Dropbox). 

13. Popis  opravil Miha  Žitko  iz Mestne  knjižnice  Ljubljana  v  sodelovanju  s  knjižnicami 
Osrednjeslovenskega območja in Alešem Klemenom, koordinatorjem območja. 

 
Ob  koncu  še  opomba:  v  letu  2010  smo  v  knjižnicah Osrednjeslovenskega  območja  podali 
pripombo, da takratno vprašalnik ni zajel tudi podatkov o obsegu odpisa IKT opreme, kar bi 
bilo potrebno vključiti v prihodne popise, saj bi nam podatek podal razmerje med odpisano 
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in novo pridobljeno opremo. Žal  je tovrstno vprašanje manjkalo tudi v popisu stanja na 31. 
12. 2013. 
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Miha Žitko, informatik 
Aleš Klemen, koordinator območnosti 

Mestna knjižnica Ljubljana 
 



Priloga 1
Glede na 31. 12. 2013 Pravilnik Pravilnik Standard Standard Standard

AKRONIM knjižnice organizacijska enota

št. 
računalnikov za

 UPORABNIKE

delež 
(števila 

računalnikov) na 
1000 prebivalcev

KOT 
OSREDNJA 
KNJIŽNICA

delež 
(števila 

računalnikov) na 
1000 prebivalcev

KOT 
KK / PPZ / BUS 

KNJIŽNICA

odstotek 
enot brez 
internetne 

povezave oz. 
brez 

računalnikov 
v splošni 
knjižnici

število prebivalcev
(stanje H1 2014 za 

občine) 

ZA 
OSREDNJE 
KNJIŽNICE

(preb. tudi iz OBČIN, ki 
jih pokriva kot 

osrednja knjižnica)

število prebivalcev
(stanje H2 2013 za 

občine in
za naselja)

ZA 
KK / PPZ / BUS

(preb. le iz tistega 
KRAJA/NASELJA, 
kjer se knjižnica 

nahaja)

dosegamo 
(v %)

 delež po
PRAVILNIKU

 (0,25 rač. mest 
na 1000 preb.)

KOT 
OSREDNJA 
KNJIŽNICA

dosegamo 
(v %)

 delež po
PRAVILNIKU

 (0,25 rač. mest 
na 1000 preb.)

KOT 
KK / PPZ / BUS 

KNJIŽNICA

dosegamo 
(v %)

 delež po
 STANDARDU

(1 rač. mesto na 
1000 preb.)

KOT 
OSREDNJA 
KNJIŽNICA

dosegamo 
(v %)

 delež po
 STANDARDU

(1 rač. mesto 
na 1000 preb.)

KOT 
KK / PPZ / BUS 

KNJIŽNICA

dosegamo 
(v %)

 delež po
 STANDARDU

(vendar ne 
manj kot 4 

mesta na 1000 
preb.)

MKL Knjižnica Otona Župančiča 114 0,32 4,56 355745 24976 100,00 100,00 32,05 100,00 100,00

MKL Knjižnica Poljane 3 0,60 5000 100,00 60,00 75,00

MKL Knjižnica Kolodvor 10 0,40 24976 100,00 40,04 100,00

MKL Knjižnica Bežigrad 21 0,39 54379 100,00 38,62 100,00

MKL Knjižnica dr. France Škerl 5 0,44 11243 100,00 44,47 100,00

MKL Knjižnica Črnuče 5 0,45 11198 100,00 44,65 100,00

MKL Knjižnica Glinškova ploščad 4 0,42 9452 100,00 42,32 100,00

MKL Knjižnica Savsko naselje 0 0,00 11243 0,00 0,00 0,00

MKL Knjižnica Jožeta Mazovca 15 0,62 24097 100,00 62,25 100,00

MKL Knjižnica Fužine 5 0,49 10110 100,00 49,46 100,00

MKL Knjižnica Jarše 1 0,08 12049 33,20 8,30 25,00

MKL Knjižnica Polje 5 0,30 16883 100,00 29,62 100,00

MKL Knjižnica Zalog 1 0,18 5500 72,73 18,18 25,00

MKL Knjižnica Šiška 40 0,81 49380 100,00 81,00 100,00

MKL Knjižnica Šentvid 0 0,00 13581 0,00 0,00 0,00

MKL Knjižnica Gameljne 2 0,42 4756 100,00 42,05 50,00

MKL Knjižnica Vodice 5 1,04 4820 100,00 100,00 100,00

MKL Knjižnica Prežihov Voranc 13 0,39 33587 100,00 38,71 100,00

MKL Knjižnica Brdo* 1 0,25 4000 100,00 25,00 25,00

MKL Knjižnica Grba 3 0,34 8900 100,00 33,71 75,00

MKL Knjižnica Rudnik 5 0,38 13215 100,00 37,84 100,00

MKL Knjižnica Škofljica 3 0,30 9988 100,00 30,04 75,00

MKL Knjižnica Frana Levstika 1 0,24 4206 95,10 23,78 25,00

MKL Knjižnica Ig 6 0,85 7046 100,00 85,15 100,00

MKL Knjižnica Dobrova 2 0,27 7485 100,00 26,72 50,00

MKL Izposojevališče Notranje Gorice 0 0,00 2498 0,00 0,00 0,00

MKL Knjižnica Brezovica 4 0,34 11761 100,00 34,01 100,00

MKL Izposojevališče Rakitna 0 0,00 700 0,00 0,00 0,00

MKL Knjižnica Podpeč 2 0,66 3041 100,00 65,77 50,00

MKL Knjižnica Horjul 2 0,68 2937 100,00 68,10 50,00

MKL Izposojevališče Polhov Gradec 0 0,00 2369 0,00 0,00 0,00

MKL Izposojevališče Šentjošt 0 0,00 718 0,00 0,00 0,00

MKL Izposojevališče Rob 0 0,00 732 0,00 0,00 0,00

MKL Slovanska knjižnica 11 0,04 280607 15,68 3,92 100,00

MKL Knjižnica Nove Poljane 5 1,25 4000 100,00 100,00 100,00

MKL Knjižnica Zadvor 5 0,98 5094 100,00 98,15 100,00

MKL Potujoča knjižnica 2 0,01 355745 2,25 0,56 50,00

MKL Premicna zbirka za Dom starejših obcanov Ljubljana Bežigrad 0 0,00 334 0,00 0,00 0,00

Skupaj MKL 301 0 24,24

SIKDOM Knjižnica Domžale 43 0,75 1,24 56987 34753 100,00 100,00 75,46 100,00 100,00

SIKDOM Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš 8 1,06 7579 100,00 100,00 100,00

SIKDOM Krajevna knjižnica Daneta Zajca Moravče 3 0,58 5173 100,00 57,99 75,00

SIKDOM Knjižnica dr. Jakoba Zupana Šentvid pri Lukovici 3 0,53 5631 100,00 53,28 75,00

SIKDOM Knjižnica Tineta Orla Trzin 5 1,30 3851 100,00 100,00 100,00

SIKDOM Bibliobus (skupaj z Matično knjižnico Kamnik) 1 0,02 56987 7,02 1,75 25,00

Skupaj SIKDOM 63 0,00



Priloga 1
Glede na 31. 12. 2013 Pravilnik Pravilnik Standard Standard Standard

AKRONIM knjižnice organizacijska enota

št. 
računalnikov za

 UPORABNIKE

delež 
(števila 

računalnikov) na 
1000 prebivalcev

KOT 
OSREDNJA 
KNJIŽNICA

delež 
(števila 

računalnikov) na 
1000 prebivalcev

KOT 
KK / PPZ / BUS 

KNJIŽNICA

odstotek 
enot brez 
internetne 

povezave oz. 
brez 

računalnikov 
v splošni 
knjižnici

število prebivalcev
(stanje H1 2014 za 

občine) 

ZA 
OSREDNJE 
KNJIŽNICE

(preb. tudi iz OBČIN, ki 
jih pokriva kot 

osrednja knjižnica)

število prebivalcev
(stanje H2 2013 za 

občine in
za naselja)

ZA 
KK / PPZ / BUS

(preb. le iz tistega 
KRAJA/NASELJA, 
kjer se knjižnica 

nahaja)

dosegamo 
(v %)

 delež po
PRAVILNIKU

 (0,25 rač. mest 
na 1000 preb.)

KOT 
OSREDNJA 
KNJIŽNICA

dosegamo 
(v %)

 delež po
PRAVILNIKU

 (0,25 rač. mest 
na 1000 preb.)

KOT 
KK / PPZ / BUS 

KNJIŽNICA

dosegamo 
(v %)

 delež po
 STANDARDU

(1 rač. mesto na 
1000 preb.)

KOT 
OSREDNJA 
KNJIŽNICA

dosegamo 
(v %)

 delež po
 STANDARDU

(1 rač. mesto 
na 1000 preb.)

KOT 
KK / PPZ / BUS 

KNJIŽNICA

dosegamo 
(v %)

 delež po
 STANDARDU

(vendar ne 
manj kot 4 

mesta na 1000 
preb.)

SIKGRS Mestna knjižnica Grosuplje 20 0,50 1,01 39759 19842 100,00 100,00 50,30 100,00 100,00

SIKGRS Enota Ivančna Gorica 5 0,31 15963 100,00 31,32 100,00

SIKGRS Enota Dobrepolje 4 1,01 3954 100,00 100,00 100,00

SIKGRS Izposojevališče Višnja Gora 1 0,99 1009 100,00 99,11 25,00

SIKGRS Izposojevališče Krka 1 3,97 252 100,00 100,00 25,00

SIKGRS Izposojevališče Šentvid pri Stični 1 0,98 1023 100,00 97,75 25,00

SIKGRS Izposojevališče Stična 1 1,20 834 100,00 100,00 25,00

Skupaj SIKGRS 33 0,00

SIKKAM Matična knjižnica Kamnik 14 0,40 0,48 35253 29385 100,00 100,00 39,71 47,64 100,00

SIKKAM Knjižnica Šmarca 4 2,79 1433 100,00 100,00 100,00

SIKKAM Knjižnica Komenda 4 0,68 5868 100,00 68,17 100,00

SIKKAM Knjižnica Motnik 1 5,88 170 100,00 100,00 25,00

SIKKAM Bibliobus (skupaj s Knjižnico Domžale) 1 0,03 35253 11,35 2,84 25,00

Skupaj SIKKAM 24 0,00

SIKVRH Cankarjeva knjižnica Vrhnika 7 0,29 0,35 24337 20184 100,00 100,00 28,76 34,68 100,00

SIKVRH Krajevna knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica 2 0,48 4153 100,00 48,16 50,00

Skupaj SIKVRH 9 0,00

SIKCER Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 13 0,78 1,15 16731 11293 100,00 100,00 77,70 100,00 100,00

SIKCER Enota Ivana Čampa Nova vas 1 0,63 1582 100,00 63,21 25,00

SIKCER Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu 3 0,78 3869 100,00 77,54 75,00

SIKCER Enota Rakek 4 1,84 2170 100,00 100,00 100,00

Skupaj SIKCER 21 0,00

SIKLIT Knjižnica Litija 11 0,54 0,73 20530 15054 100,00 100,00 53,58 73,07 100,00

SIKLIT Krajevna knjižnica Šmartno 5 0,91 5476 100,00 91,31 100,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Dom Tisje (dom za ostarele občane) 0 0,00 303 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Podružnična šola Vače 1 2,63 380 100,00 100,00 25,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Podružnična šola Štangarske Poljane 0 0,00 75 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Podružnična šola  in vrtec Sava 0 0,00 286 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Podružnična šola Primskovo 0 0,00 29 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Krajevna skupnost Dole pri Litiji 0 0,00 107 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Krajevna skupnost Jevnica 0 0,00 402 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Podružnična šola Velika Kostrevnica 0 0,00 197 0,00 0,00 0,00

SIKLIT Kolekcijska potujoča knjižnica - Osnovna šola Gabrovka 1 4,24 236 100,00 100,00 25,00

Skupaj SIKLIT 18 63,64

SIKLOG Knjižnica Logatec 9 0,66 0,97 13703 9277 100,00 100,00 65,68 97,01 100,00

SIKLOG Krajevna knjižnica Rovte 2 2,09 955 100,00 100,00 50,00

SIKLOG Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh Kraljev 2 35,09 57 100,00 100,00 50,00

SIKLOG Krajevna knjižnica Hotedršica 2 3,38 591 100,00 100,00 50,00

Skupaj SIKLOG 15 0,00

SKMED Knjižnica Medvode 17 1,07 1,07 15868 15868 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Skupaj SKMED 17 0,00

OBMOČJE
Skupaj OBMOČJE 501 14,29



Priloga 10:  Demografska analiza Osrednjeslovenskega območja 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/demograf_analiza_OSR_20
14.xlsx  

  



Priloga 11:  Izračuni knjižnične dejavnosti OSR 2013 – stanje in potrebe 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/izracun_knj_dejav_OSR_20
13.xlsx  

  



Priloga 12:  Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na 
 Osrednjeslovenskem območju v letu 2014 

  



   Center za razvoj knjižnic 
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DEJAVNOSTI ZA UPORABNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI 2014 

Osrednjeslovensko območje 

1. Mestna knjižnica Ljubljana 

Uvedba postajališč za Potujočo knjižnico, med njimi Center starejših Medvode. Poleg tega postajališča 

obiskujemo tudi postajališča z večjim deležem uporabnikov s posebnimi potrebami: Univerzitetni 

rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča, Dom starejših občanov Vič-Rudnik in Center starejših Trnovo. 

Bibliobus z dvižno ploščadjo za pomoč pri vstopu gibalno oviranim osebam omogoča uporabo tovrstnim 

uporabnikom na vseh postajališčih. 

 Vzpostavitev nove spletne strani z grafičnimi prilagoditvami za uporabnike s težavami z vidom in 

dislektike. Predstavitev implementiranih rešitev na 10. okrogli mizi o knjižničnih storitvah za osebe s 

posebnimi potrebami z naslovom „Osobe s posebnim potrebama u knjižnici u novom informacijsko-

tehnologijskom okruženju“, Gradska knjižnica Zagreb, september 2013. 

 Možnost izposoje elektronske lupe, kupljene pred dvema letoma iz sredstev posebnih nalog OOK. 

 Zbirka Vid z gradivom s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami na avdiokasetah in CD glasbenih nosilcih. 

 Centralizirana dostava gradiva na dom ostarelim, invalidnim in trajno bolnim osebam – Knjiga na dom. 

Poenoteno storitev dostave gradiva na dom za bolne, invalidne in ostarele, smo primerno promovirali in 

postavili kot eno izmed storitev za t. i. ranljive skupine. V letu 2012 se je pričel uveljavljati nov koncept, 

tudi na osnovi priprav na elaborat MKL v bolnišnicah. 

 Sodelovanja z domovi starejših občanov (Bežigrad, Dobrova, Fužine, Horjul) 

 V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom, Oddelkom za odvajanje od odvisnosti od prepovedanih 

drog, v prostorih Knjižnice Otona Župančiča organiziramo in izvajamo izobraževalne delavnice za njihove 

paciente 

 Oddaja darov - knjige smo oddali: Evropski pravni fakulteti iz Nove gorice, Zavodu za gluhe in naglušne, 

Azilnemu domu na Viču, Slovenskemu protestantskemu društvu. Zaradi manjšega nakupa novega gradiva 

zbirke dopolnjujemo tudi z darovi  

 Kolekcije knjig: za Dom starejših Bežigrad pripravljamo kolekcije knjig (155 knjig in dva bralnika), ter jim 

podarjamo odpisane revije in časopise. 

 Izobraževanje uporabnikov: Pri oblikovanju in izvajanju učnih aktivnosti se osredotočamo na vse starostne 

skupine in pokrivamo raznolika vsebinska področja.  

 Knjižnica sodeluje z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in tako deluje kot partner po zaposlitvi 

njihovega rehabilitanda. 

 Priprava Priročnika storitev za uporabnike s posebnimi potrebami je bil projekt znotraj programa izvajanja 

posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011. Namen priročnika je bil pripraviti pregled 

obstoječih dobrih praks v slovenskih in tujih knjižnicah, predvsem splošnih, vendar smo ugotovili, da se 

uvajanje posebnih dejavnosti za tovrstne uporabnike precej počasi uveljavlja že v fizični obliki storitev v 

prostorih knjižnic, toliko manj pa je le-teh v elektronskem okolju. Storitve, ki jih knjižnice nudijo svojim 

uporabnikom s posebnimi potrebami so večinoma podprte z licenčno programsko opremo, ki je trenutno 

za tako široko mrežo knjižnic, kot je prisotna v Sloveniji, stroškovno zelo neugodna. Iz omenjenih razlogov 

smo se v pripravljenem dokumentu osredotočili na pregled prilagoditev storitev in dostopa do vsebin v 

elektronski obliki, ki so sicer namenjeni najširšemu krogu uporabnikov. 

 Koncept prenove spletne strani MKL z upoštevanjem smernic omenjenega priročnika. Nova stran je 

zaživela v novembru 2012. 

 Izvedba  delavnic po 2 uri z naslovom »Gibi govorijo« za učenje uporabnikov knjižnice s področja kretanja 

v enotah knjižnice. 
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2. Knjižnica Domžale 

V Domžalah izvajamo bralno značko V sožitju s knjigo, ki je namenjena osebam z motnjo v duševnem razvoju 

(sodelujemo z društvom Sožitje). Poleg rednih mesečni srečanja uporabniki doma prebirajo knjige iz seznama. 

Za ljudje s slabim vidom (primarno starejši upokojenci) smo pripravili 4 e-bralnike, predstavili način uporabe in 

jih dali  v uporabo Domu upokojencev Domžale. 

V bližnjih domovih upokojencev izvajamo bralne klube/bralne ure za 4. starostno obdobje. 

Za stanovalce bližnjih domov upokojencev organiziramo vodstva po večjih razstavah in izvajamo program za 

ohranjanje kognitivnih sposobnosti. 

Omogočamo izposojo bralnih očal in uporabo elektronske lupe. 

Za naglušne uporabnike smo v dvorani knjižnice namestili indukcijsko zanko. 

Urejamo gradivo za osebe z disleksijo. 

Posebej so označene knjige z večjimi črkami. 

Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoče izposoditi zvočne knjige – 

zgoščenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoščenke  je možno poslušati v knjižnici ali pa si jih izposoditi na 

dom. 

Bolnim in ostarelim omogočamo dostavo knjižničnega gradiva na dom. 

V Domu upokojencev izvajamo projekt branja slabovidnim oskrbovancem. 

Skupaj z Domom upokojencev Domžale izvajamo vsakomesečni projekt Alzheimer caffe. Tema je namenjena 

vsem tistim, ki se srečujejo z demenco. 

Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

Aktivno sodelujemo z osnovno šolo Roje, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Zanje pripravljamo 

posebne bibliopedagoške ure. 

Za otroke, ki imajo težave z branjem, in otroke s posebnimi potrebami, izvajamo branje (Tačke berejo)  v družbi 

terapevtskega psa in vodnika. 

V zbirki hranimo taktilne slikanice ter igrače za slepe in slabovidne otroke. 

Spletna stran knjižnice je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom. 

Sodelujemo z društvom Jesenski cvet, v katerem se srečujejo starejši občani. Skupaj z njimi pripravljamo 

delavnice. 

Za uporabnike s posebnimi potrebami in starejšo populacijo izvajamo prilagojen program IKT opismenjevanja. 

Sodelujemo z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in četrto leto sodelujemo pri zaposlitvah njihovih 

rehabilitandov. Letos tudi preko programa javnih del zaposlujemo enega izmed rehabilitandov. 

 

3. Mestna knjižnica Grosuplje 

V vseh enotah Mestne knjižnice Grosuplje smo uvedli: 

 delavnice za otroke, ki imajo težave z branjem. Projekt smo poimenovali Z igro do branja 

 oblikovali smo zbirko gradiv za dislektike. 

 

4. Matična knjižnica Kamnik 

V letu 2013 smo začeli z Drugačnimi zgodbami – bralnimi uricami za odrasle s posebnimi potrebami. 

Knjižničarka oz. zunanja sodelavka enkrat mesečno pripravi bralne urice za uporabnike, ki zaradi različnih 

omejitev težko berejo sami. To so ustvarjalna srečanja, na katerih ljudje poslušajo, izražajo želje, kaj brati in 

poslušati, pripovedujejo … Osrednji del srečanja je branje različnih literarnih zvrsti in pogovor o prebranem. 

Pripravljeni teksti so vsebinsko povezani z dogodki v mesecu srečanja. Na ta način poskusimo knjigo približati 

ljudem, ki težko ali sploh ne morejo brati, krepiti medsebojne odnose in izboljševati kakovost življenja ter 

socialno stanje ljudi s posebnimi potrebami.  

V okviru pravljičnih uric poteka 2 x mesečno branje s psi: program deluje z izšolanimi terapevtskimi pari (vodnik 

in pes), ki so bili posebej izšolani in preizkušeni v različnih okoliščinah, temperamentu in sposobnostih ter so se 

izkazali za neagresivne ter človeku in zdravju nenevarni. Ko takšni terapevtski psi pridejo poslušat, kako otroci 

berejo, postane zabavno, ustvari se prav posebno vzdušje. Učenje branja je pogosteje premagovanje strahu, 

kot pa preseganje intelektualnih omejitev. Živali so čudoviti prijatelji pri branju saj: pomagajo pri sprostitvi in 



3 
 

znižujejo krvni tlak, poslušajo pozorno, ne sodijo, kritizirajo ali se smejijo, dovoljujejo otrokom, da berejo s 

svojim lastnim ritmom, so manj strah zbujajoči kot vrstniki.  

Ko pes posluša, se okolje spremeni, otrokov strah zamenja veselo pričakovanje in proces učenja se prične. 

Vodnik neprisiljeno spodbuja otroke brez pritiska in nudi podporo, med tem pa otrok pridobiva prakso v 

nadzorovanem branju, ki je potrebno, da zgradi besedišče, poveča razumevanje bralne vsebine in pridobiva 

sposobnost tekočega branja. Sodelujoči otroci delajo velike korake v branju in komunikacijskih sposobnostih, 

istočasno pa gradijo samozavest, zaupanje vase in socialne veščine. Program se izvaja z zunanjim sodelavcem, 

ki ima ustrezno znanje oz. ali pa to znanje pridobi nekdo, ki se že ukvarja z bralnimi dejavnostmi za mlade. 

Nadaljujemo pa tudi z izvajanjem že utečenih dejavnosti: 

 bibliopedagoške dejavnosti za OŠ 27.julij, 

 obisk in ogled knjižnice po dogovoru, 

 Kotiček za oklevajoče bralce (na pionirskem oddelku) – v kotičku so dostopne informacije o disleksiji, 

seznam dostopne literature v knjižnicah, seznami knjig za lažje branje (na mladinskem oddelku; za otroke s 

specifičnimi učnimi motnjami, dislektike oz. tiste, ki neradi berejo).  Gradivo, ki je primerno za oklevajoče 

bralce in za dislektike imamo označene s piktogramom. 

 Leposlovje za slabovidne (posebej označeno s hrbtno oznako ). 

 Zvočne knjige na CD ploščah. 

 Izposoja BRALNIH OČAL: uporabniki, ki so doma pozabili očala, pa bi želeli prebrati članek v reviji, poglavje 

v knjigi, si lahko izposodijo ustrezna bralna očala pri informatorju. 

 Povečevalnik zaslonske slike: v Matični knjižnici Kamnik kot v enoti Šmarca ponujamo poseben 

pripomoček, namenjen slabovidnim. Gre za posebno programsko opremo, ki s povečanjem zaslonske slike 

omogoča dostop do elektronskih oblik besedil. S tem pripomočkom smo ljudem s slabšim vidom kot tudi 

starejšim omogočili rabo javno dostopnih računalnikov v knjižnici. Sredstva za nakup programske opreme 

sta z donacijo prispevala Lions klub Kamnik in podjetje Telekom. 

 Elektronska lupa: naprava, ki je namenjena vsem slabovidnim uporabnikom in omogoča velike povečave. 

Tehnični podatki: barvna slika in možnost nastavitve kontrastne pozitivne ali kontrastne negativne slike, 

zamrznitev slike, avtonomija približno 1,5 ure. Možna izbira slike: foto barvna, kontrastna pozitivna in 

kontrastna negativna črno/bela. Preklopni ročaj omogoča uporabo kot klasična lupa z ročajem. 

Upravljanje je enostavno saj se uporablja samo z dvema tipkama. 

5. Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika sodeluje z Varstveno delovnim centrom - tedenski obisk njihovih varovancev in 

bralna značka.  

Za potrebe slabovidnih uporabnikov imajo eno lupo. 

 

6. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 

V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za uporabnike s posebnimi potrebami organiziramo: 

 prevoz gradiva na dom 

 sodelovanje, obiskovanje in oskrba z gradivom - Dom starejših Cerknica 

 sodelovanje, razstave Varstveno delovni center Cerknica 

 

7. Knjižnica Litija 

Omogočajo izposojo in uporabo elektronske lupe. Omogočamo uporabo in izposojo e-bralnika.  

Gradivo za osebe z disleksijo je na mladinskem oddelku označeno z nalepko in na posebni polici. 

Posebej so označene knjige z večjimi črkami. 

Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoče izposoditi zvočne knjige – 

zgoščenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoščenke  je možno poslušati v knjižnici ali pa si jih izposoditi na 

dom. 



4 
 

V Domu upokojencev Tisje izvajamo projekt bralnih uric, enkrat mesečno, projekt izvajamo od leta 2006. Smo 

skrbniki njihove knjižnice Ob potoku, glede na želje in potrebe stanovalcev doma, gradivo tudi dostavimo v 

dom. Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, vrtcem, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

Aktivno sodelujemo z osnovno šolo Litija, enoto s prilagojenim programom, ki  jo obiskujejo otroci s posebnimi 

potrebami. Zanje pripravljamo posebne bibliopedagoške ure. 

V Knjižnici Litija smo gostili Tačke pomagačke, vodnica psa je pripeljala kužka, ki je poslušal branje otrok. V 

največjem številu so se otroci odzvali v sklopu Tačkovega festivala letos junija, v Knjižnici pod kostanji.  

 

Sodelujemo z društvom diabetikov Litija/Šmartno, ki v naših prostorih pripravlja srečanja in predavanja.  

Prav tako sodelujemo z društvom invalidov Litija/Šmartno, saj bomo mednarodni dan invalidov, 3. december, 

praznovali skupaj, z literarno likovnim dogodkom, gostja bo Nuša Ilovar in lokalno likovno društvo LILA. Želimo, 

da srečanje z invalidi na ta veseli dan kulture in mednarodni dan invalidov postane tradicija.  

Dostop do Knjižnice Litija je za osebe na vozičkih in v vozičkih urejen s klančino, iz smeri železniške postaje. 

Klančina je tudi pri glavnem vhodu (do nadstropja žal še ne morejo dostopati). 

V Knjižnici Litija je sedež Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, za društvo tiskamo 

vabila, organiziramo delavnice, srečanja, pomagamo pri administraciji.  

Zaposleni Knjižnice Litija se na potrebe individualno odzivamo, sproti iščemo rešitve za odpravo malih ovir, ki 

invalidom otežujejo dostop do knjig. Izposojevalec ali informator iz nadstropja dostavita knjige težje gibljivim, 

slabovidnim pomagamo pri pisanju dokumentov in podobno.  

 

8. Knjižnica Logatec 

Prilagoditve za uporabnike s posebnimi potrebami: 

 Možnost uporabe elektronske lupe v OK 

 Branje ljudem s posebnimi potrebami – enkrat mesečno knjižnica organizira branje v Zavodu dom Marije 

in Marte - Karitas Logatec, dom za ostarele  

 Izposoja zvočnih knjig je možna tudi  v vseh treh krajevnih enotah 

 Nekaj izvodov knjig za slepe in slabovidne z brailovo pisavo 

 Izvodi knjig z povečano pisavo imamo v sistemu Cobiss označene  

 Predmetna oznaka: leposlovje za slabovidne 

 

9. Knjižnica Medvode 

Nadaljujemo z lepljenjem piktogramov, da opozorimo na gradivo z večjim tiskom.  

Nabavljamo gradivo za dislektike, zvočne knjige in gradivo v brajevi pisavi (sicer nabavljamo malo knjižničnega 

gradiva za slepe in slabovidne, če pa se bodo pokazale težnje po tovrstnemu gradivu, pa jim bomo skušali 

ugoditi). 

Nabavljamo slikanice z velikimi tiskanimi črkami, slikopise in knjige z malo besedila za uporabnike z motnjo v 

duševnem razvoju (Skupnost Barka, ki je v bližini knjižnice, si za svoje varovance izposoja tovrstno gradivo). 

V letu 2014 prenovljeno spletno stran smo nadgradili in jo prilagodili uporabnikom s senzoričnimi težavami. 

Še ni realizirano, pripravlja pa se: 

 nakup bralnih, korekcijskih očal, kakršna se dobi brez recepta na pošti oziroma v lekarni (uporabniki 

večkrat povprašujejo po njih), 

 avtomatska vhodna vrata (navadna vrata so neprijazna do invalidov in mamic z vozički). 

 

Pripravil: Aleš Klemen 

  

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F116007867367933405011%2Fabout%3Fgl%3Dsi%26hl%3Dde&ei=LMx1VJDmLoL4ywOsgIGoAw&usg=AFQjCNEWfs7YCv3BSokPRmVEVjohtnXYAw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F116007867367933405011%2Fabout%3Fgl%3Dsi%26hl%3Dde&ei=LMx1VJDmLoL4ywOsgIGoAw&usg=AFQjCNEWfs7YCv3BSokPRmVEVjohtnXYAw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
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Narodna in univerzitetna knjižnica 

NUK je v letu 2014 izvedel 24 delavnic (2 x po 12)za usposabljanje knjižničarjev, pedagogov in družinskih članov 

ter drugih zainteresiranih z namenom seznaniti vse zainteresirane s problemi, s katerimi se srečujejo slepi, 

slabovidni in osebe z motnjami branja, ko dostopajo do informacij in publikacij ter s postopki, tehnologijo in 

dobrimi praksami, ki jim dostop omogočajo. 

Ciljne skupine za izobraževanje so bile: 

- knjižničarji šolskih, splošnih in visokošolskih knjižnic, 

- pedagoški in drugi delavci osnovnih in srednjih šol ter prorektorji za študentske zadeve oziroma 

predstavniki ustreznih služb na univerzah in visokih šolah, 

- socialni delavci, 

- svojci slepih, slabovidnih in oseb z motnjami branja ter drugi zainteresirani. 

Organizacija 24 delavnic je potekala v sodelovanju z javnimi zavodi in društvi. Organizacijo in promocijo 

delavnic smo načrtovali ob pomoči 10 osrednjih območnih knjižnic (Koper, Nova Gorica, Kranj, Ljubljana, Celje, 

Novo mesto, Ravne na Koroškem, Maribor, Ptuj, Murska Sobota), Zavodom za šolstvo in njegovih študijskih 

skupin ter predvsem področnih društev slepih in društev bibliotekarjev, s čimer smo zagotovili prostorsko 

pokritost ter informirali ciljne skupine: 

- V sodelovanju s koordinatorico posebnih nalog OOK (NUK), so bil delavnice vključene v program 10 OOK za 

leto 2014. OOK so v skladu s svojimi možnostmi zagotovile prostore za izvedbo delavnic.  

- Koordinatorica izvajanja posebnih nalog OOK je načrt delavnic 24. 9. 2013 predstavila direktorjem 10 OOK, 

ki so pokazali zanimanje za tovrstno izobraževanje. 

- Določena je bila vsebina delavnic, prav tako so bili angažirani vsi predavatelji, ki so sodelovali pri izvedbi in 

izvedeni dogovori s potencialnimi organizatorji delavnic. 

- Delavnici sta bili vključeni v brošuro, v kateri je bil predstavljen izobraževalni program NUK za leto 2014. 

- V sodelovanju z Zavodom za šolstvo smo preko študijskih skupin obveščali zainteresirane profesorje, 

psihologe in druge potencialne udeležence delavnic, ki se v okviru pedagoškega procesa srečujejo s slepimi, 

slabovidnimi in osebami z motnjami branja. 

- Knjižničarje smo obveščali preko območnih strokovnih združenj. 

- Svojce slepih, slabovidni in oseb z motnjami branja smo informirali prek društev slepih in drugih invalidskih 

organizacij. 

Poleg omenjenih organizacij so nosilci delavnic pri pripravi in izvedbi sodelovali še z različnimi Sekcijami Zveze 

bibliotekarskih društev Slovenije, Društvom šolskih knjižnic Slovenije ter Oddelkom za bibliotekarstvo, 

informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  

Delavnice so bile za udeležence brezplačne. Udeleženci so prejeli potrdila o udeležbi na spopolnjevanju. 

Načrtovali smo od 10 do 20 udeležencev na delavnico. Udeležba je bila nekaj čez 331 udeležencev, kar pomeni 

povprečno skoraj 14 udeležencev na delavnico. 
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Tabela1: Število udeležencev na delavnicah 

OOK Delavnica 1 
Št. 

udeležencev 
Delavnica 2 

Št. 

udeležencev 

Ljubljana 28.1.2014 17 6.2.2014 20 

Nova Gorica 11.2.2014 12 20.2.2014 12 

Kranj 11.3.2014 14 20.3.2014 13 

Novo mesto 18.3.2014 11 27.3.2014 12 

Ravne na Koroškem 30.9.2014 15 3.4.2014 14 

Maribor 1.4.2014 20 17.4.2014 12 

Murska Sobota 15.4.2014 15 24.4.2014 10 

Koper 13.5.2014 12 29.5.2014 13 

Celje 3.6.2014 19 11.6.2014 18 

Ljubljana 14.10.2014 16 28.10.2014 9 

Ljubljana 21.10.2014 7 30.10.2014 8 

Ptuj 11.11.2014 17 18.11.2014 16 

SKUPAJ UDELEŽENCEV   175   157 

 SKUPAJ VSEH UDELEŽENCEV 332 

   

Natisnili smo tudi informativne zgibanke, plakate in objavili informacije na spletni strani projekta Knjižnice 

slepih in slabovidnih. 

Program delavnic: 

1.1 Kako se učijo in berejo slepi, slabovidni in druge osebe z motnjami branja? 

Predavanje in delavnica sta namenjena seznanjanju udeležencev s knjižničnimi storitvami za slepe in slabovidne 

v Sloveniji ter predstavitvi didaktičnega dela s slepimi, slabovidnimi in drugimi osebami z motnjami branja. 

VSEBINA: 

1. Predstavitev motenj vida in motenj branja (dr. Aksinja Kermauner) – 1 ura 

2. Knjižnična dejavnost za slepe in slabovidne v Sloveniji (Nina Schmidt, Kristina Janc) – 2 uri 

 - Knjižnica Zveze društev slepih in slabovidnih 

 - Knjižnica Zavoda za slepo in slabovidno mladino 

3. Knjižnično gradivo za slepe in slabovidne uporabnike (Nina Schmidt, Kristina Janc) – 1 ura 

4. Možnosti izkoriščanja informacijsko komunikacijske tehnologije za slepe in slabovidne uporabnike 

(Kristina Janc) – 1 ura 

5. Didaktična in metodična priporočila za delo s slepimi, slabovidnimi in drugimi osebami z motnjami branja 

(dr. Aksinja Kermauner) – 2 uri 

6. Predstavitev bralne/lutkovne delavnice (dr. Aksinja Kermauner) – 1 ura 

CILJ: Udeležence seznaniti s problematiko slepih in slabovidnih uporabnikov pri dostopanju do vseh vrst 

informacij in predstaviti knjižnično dejavnost za slepe in slabovidne ter jih seznaniti z osnovami didaktičnega 

dela s slepimi, slabovidnimi in drugimi osebami z motnjami branja. 

DELAVNICE so izvedli : Kristina Janc, Nina Schmidt, dr. Aksinja Kermauner 

1. Predstavitev motenj vida in motenj branja  

Udeležencem bomo razložili definicijo slepote in slabovidnosti. Predstavili jim bomo najpogostejše napake vida, 

zgradbo očesa in vidno pot; čutila, vaje čutil, razliko med vidom, tipom in sluhom. Predstavljene bodo tudi 

posebnosti razvoja slepih in slabovidnih otrok, opismenjevanje slepih in specifika branja brajice, 

opismenjevanje slabovidnih, povečan tisk ter motnje branja (slepi in slabovidni, dislektiki). 
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2. Knjižnična dejavnost za slepe in slabovidne v Sloveniji  

Udeležencem bomo predstavili zakonske okvire v katerih se v Sloveniji izvaja knjižnična dejavnost za slepe in 

slabovidne uporabnike. Predstavljeni bosta dve knjižnici, ki sta namenjeni slepim in slabovidnim, in sicer 

specialna knjižnica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) ter šolska knjižnica Zavoda za slepo in 

slabovidno mladino (ZSSM). Za primerjavo bomo prikazali delovanje knjižnic za slepe in slabovidne v izbranih 

evropskih državah (Anglija, Danska, Hrvaška).  Udeležence bomo seznanili s smernicami in priporočili za 

izvajanje knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne uporabnike ter jim predstavili dejavnosti, ki smo jih do 

zdaj že izvajali v slovenskih knjižnicah. 

3. Knjižnično gradivo za slepe in slabovidne uporabnike  

Med knjižnično gradivo za slepe in slabovidne uvrščamo gradivo v povečanem tisku, gradivo v brajici, zvočno 

gradivo in elektronsko gradivo. Vsako od teh gradiv ima specifične lastnosti, ki vplivajo na način produkcije, 

diseminacije in uporabe. Predstavili in prikazali bomo vse vrste gradiva, ki so prilagojena v slepim in 

slabovidnim dostopne tehnike. Predstavili bomo smernice in priporočila za produkcijo gradiv v slepim in 

slabovidnim prilagojene tehnike ter predstavili smer razvoja, ki ga nakazujejo najbolj razvite knjižnice za slepe in 

slabovidne v Evropi.  

4. Didaktična in metodična priporočila za delo s slepimi, slabovidnimi in drugimi osebami z motnjami branja  

Priporočila za uspešno branje - slabovidni in dislektiki: ustrezno prilagojena besedila (velikost črk, pravilen 

nabor znakov, dolžina besedil, ustrezen papir, format; osvetlitev, okolje itn.). Slepi: linearno urejena besedila 

oz. besedila, primerna za branje na brajevi vrstici, ustrezen prostor, okolje, čas itn. Brajeve knjige, tipne 

slikanice za slepe. 

5. Predstavitev bralne/lutkovne delavnice  

Udeleženci bodo preizkusili branje s simulacijskimi očali (zmanjšana ostrina, zoženo vidno polje itn.) 

neustreznih in prilagojenih besedil. Predstavljene bodo multimodalne knjige (knjige v škatli). Predstavljeni bodo 

tudi načini za motiviranje branja na druge načine. 

1.2 Kako berejo in uporabljajo splet slepi, slabovidni in druge osebe z motnjami branja? 

Predavanje in delavnica sta namenjena predstavitvi orodij in programske opreme, ki slepim in slabovidnim 

omogoča dostop do informacij ter predstavitvi težav in rešitev pri dostopanju do svetovnega spleta. 

Predstavljen bo elektronski bibliografski informacijski sistem. 

VSEBINA 

1. Možnosti izkoriščanja elektronskih virov – zakoni, predpisi, priporočila; pregled stanja v Sloveniji in tujini; 

problematika dostopnosti (Kristina Janc) – 2 ura 

2. Predstavitev tehničnih pripomočkov in programske opreme za slepe, slabovidne in druge osebe z 

motnjami branja (Dušan Jankovič, Robert Merič) – 2 uri 

- lupe, elektronske lupe, brajeve vrstice itd. 

- programska oprema – govorec, Jaws, Supernova 

- format Daisy in Daisy predvajalniki 

3. Svetovni splet za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja (Robert Merič) – 3 ure 

- primeri dobrih in slabih praks 

- praktični prikazi nastavitev 

- pregled konkretnih spletnih strani organizacij iz katerih prihajajo udeleženci 

4. Predstavitev spletnega elektronskega informacijskega sistema (NUK) – 1 ura 

CILJ: Udeležence seznaniti s problematiko slepih in slabovidnih uporabnikov pri dostopanju do informacij in jim 

predstaviti možnostmi, ki jih ponuja nova informacijsko komunikacijska tehnologija.  Udeleženci bodo spoznali 

ovire, ki jih imajo slepi in slabovidni uporabniki pri dostopanju do svetovnega spleta ter se ter se seznanili z 

dobrimi praksami na tem področju. 

 

DELAVNICE so izvedli: Kristina Janc, Rober Merič, Dušan Jankovič, delavci NUK 
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1. Možnosti izkoriščanja elektronskih virov – zakoni, predpisi, priporočila; pregled stanja v Sloveniji in 

tujini; problematika dostopnosti  

Udeležence bomo seznanili z zakonodajo, ki ureja dostopnost elektronskih virov za slepe in slabovidne ter s 

predpisi in priporočili, ki jih določajo področne organizacije. Predstavljeni bodo evropski dokumenti eEurope 

2002, Evropska pobuda i2010 o e-vključenosti, evropska digitalna agenda in drugi dokumenti, ki neposredno ali 

posredno urejajo področje dostopanja do elektronskih virov. Predstavljene bodo zakonske ureditve znotraj 

izbranih evropskih držav in Slovenije ter evropska študija o dostopnosti spleta. Udeleženci se bodo seznanili s 

standardi in smernicami, ki jih razvija W3C (World Wide Web Consortium) in drugimi priporočili, namenjenimi 

razvijalcem in ponudnikom elektronskih virov. Ob koncu bomo kritično ocenili dostopnost e-knjig za slepe in 

slabovidne uporabnike. 

2. Predstavitev tehničnih pripomočkov in programske opreme za slepe, slabovidne in druge osebe z 

motnjami branja  

Slepi, slabovidni in ljudje s specifičnimi učnimi težavami so skupina ljudi s posebnimi potrebami, ki za branje in 

pisanje potrebujejo ustrezen tehnični pripomoček ali prilagojeno programsko opremo. Ne glede na to kolikšen 

je ostanek vida ali potreba po branju obstaja vrsta rešitev. Za slabovidne je enostaven pripomoček v obliki lupe, 

za druge so to teleskopska očala ali filtri. Pri slabšem vidu, kjer je potrebna večja povečava, so na voljo 

elektronske lupe. Zahtevni uporabniki uporabljajo skener in računalnik ter govorno sintezo za pretvorbo 

elektronskega besedila v govor. Za delo z računalnikom se uporablja posebna programska oprema - 

povečevalnik zaslonske slike. Slepi pri branju uporabljajo računalnik z brajevim zaslonom in ustrezno 

programsko opremo – bralnik zaslonske slike ter govorno sintezo. Za zahtevne uporabnike so na voljo skenerji, 

tisti, ki raje berejo s papirja, si lahko besedilo natisnejo z ustreznim tiskalnikom. Predstavljene bodo osnove o 

formatu DAISY, katere tipe poznamo ter prednosti in slabosti le tega. Nato bo sledila predstavitev strojnega in 

programskega predvajalnika DAISY zvočnih knjig. Skozi praktični prikaz uporabe predvajalnikov bodo 

predstavljene možnosti, ki ju ponujata. Omenjena bo še programska oprema, ki se uporablja za izdelavo DAISY 

knjig in kakšne možnosti ponuja. Pri dislektikih so težave pri branju pogosto zelo podobne. Gre za težave s 

kontrastom ter z velikostjo oz. obliko črk. Kombinacija zvoka (posneto besedilo) in besedila pa dislektikom 

omogoča, da ko besedilo hkrati vidijo in slišijo, si ga tudi lažje zapomnijo.  

3. Svetovni splet za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja 

Udeležencem bodo predstavljene smernice – na kaj je potrebno biti pozoren pri gradnji spletne strani, da bo 

dostopna slepim in slabovidnim uporabnikom. Omenjene bodo najpogostejše napake in kako jih odpraviti. 

Ogledali si bodo, kako slepa oseba raziskuje spletno stran ter kako omogočiti čim hitrejše ogledovanje strani. 

Udeležencem delavnic bo nato omogočen pregled njihovih spletnih strani (spletnih strani organizacij, o okviru 

katerih se bodo udeležili delavnice), ob tem bodo podani predlogi za izboljšanje le teh strani.  

4. Predstavitev spletnega elektronskega informacijskega sistema  

Elektronski informacijski sistem je slepim in slabovidnim uporabnikom dostopen preko spleta in uporabnikom 

omogoča dostop do vrste časopisov, dnevnega in tedenskega tiska, revij in druge literature. Uporabniki lahko 

dostopajo do knjižničnega kataloga in do drugih gradiv ZDSSS. Elektronski informacijski sistem je trenutno v 

prenovi, zato bodo v tem delu delavnice predstavljene novosti in napredek ob prenovi. 

 

Pripravila: Milena Bon 

 
 
 
Ljubljana, 5. 12. 2014 Poročila za vsa območja zbrala in uredila Milena Bon: 

koordinatorica izvajanja posebnih nalog OOK, CeZaR/NUK 

 



Priloga 13:  Program in poročilo obiska programa strokovne izmenjave 
knjižničarjev iz  Mariborske knjižnice 

  



 

 

STROKOVNA IZMENJAVA MED MARIBORSKO KNJIŽNICO IN MESTNO 
KNJIŽNICO LJUBLJANA 

 
 

PROGRAM 
01. 12. – 05. 12. 2014 

 
Izmenjave se udeležujeta Semir Atić in Niko Kutleša 

 

1. 12. 8:00 Program in organizacija (Simona Resman, Marijan Špoljar) 

Organizacija MKL in temeljni dokumenti (Simona Resman) 

Predstavitev pri direktorici (Jelka Gazvoda) 

Varovanje osebnih podatkov (Katja Brank/Marta Blažič) 

Zaposlovanje (Katja Brank) 

Varstvo pri delu (Slavko Mužar) 

Orientacija v KOŽ (Marijan Špoljar) 

 

18:00 Odprtje Tedna indijske kulture in koncert tradicionalne 
indijske glasbe (prireditev – KOŽ)* 

2. 12. 8:00 

 

 

 

 

12:00 

14:00 

Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke  (Veronika Rijavec 
Pobežin) 

Medknjižnična izposoja (Jana Maja Valentinčič) 

Prireditve (Mare Lakovič, Barbara Bračič Fabjančič, Tatjana 
Pristolič) 

Delo z otroki (Erika Pečnik, Darja Lavrenčič Vrabec) 

Izobraževanje uporabnikov in knjižničarjev (Simona Šinko, Rudi 
Majerle) 

3. 12. 8:00 

 

 

11:00 

 

 

 

Center za vseživljenjsko učenje (Simona Šinko, Lili Pahor, 
Edita Flegar , Špela Šubic Zalezina/Jasna Repa) 

 

Služba za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva 

Upravljanje s knjižnično zbirko (Miro Tržan, Mateja Ločniškar 
Fidler) 

 

Čitalnice in meritve (Marijan Špoljar) 

4. 12. 8:00 Knjižnična mreža (Marijan Špoljar, vodje območnih enot in 
krajevnih knjižnic) 

Obisk območnih enot: 

Knjižnica Bežigrad, 



 

 

Slovanska knjižnica,  

Knjižnica Šiška 

Obisk krajevnih knjižnic: 

Knjižnica Šentvid,  

Knjižnica Polje,  

Knjižnica Jarše,  

Knjižnica Zadvor  

5. 12. 8:00 

 

 

 

 

12:00 

 

13:00 

IKT in izposoja gradiva 

Informacijski sistem MKL in kartica Urbana (Miha Žitko) 

Izterjava (Aleš Jamšek) 

Organizacija dela v izposoji (Alenka Šarf) 

 

Ogled potujoče knjižnice (Barbara Cesar) 

 

Evalvacija in zaključek 
* - udeležba na prireditvah v naslednjih dneh je po lastni izbiri (glej Napovednik) 
 
 
Začetek predstavitev je vsak dan ob 8h, večji vsebinski sklopi trajajo 1 – 2 uri, 
delovnik traja 8 ur in vključuje čas za malico, ki naj bo okvirno med 10:00 in 10:30. 
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Strokovni izmenjava med  
Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana 

 
 
MKL  in  Mariborska  knjižnica  sta  sklenili  dogovor  o  dolgoročnem  sodelovanju:  strokovni 
izmenjavi zaposlenih med obema knjižnicama. Prva strokovna izmenjava je potekala med 1. 
in 5. decembrom 2014. Udeleženca  iz Mariborske knjižnice  sta Semir Atić  in Niko Kutleša; 
zanju smo pripravili program glede na izražene želje. 
 
Namen  strokovne  izmenjave  med  dvema  največjima  splošnima  knjižnicama  v  državi  je 
širjenje poznavanja strokovnih praks v domačem okolju s ciljem spoznati gostujočo knjižnico, 
njeno organiziranost  in program storitev, predvsem  tistih, ki sodijo v  interesni  in strokovni 
krog  zanimanja  udeležencev  izmenjave,  navezati  strokovne  stike  za morebitno  nadaljnje 
sodelovanje pri  razvijanju  skupnih projektov ali pri prenosu  in prilagajanju dobre prakse  iz 
ene knjižnice v drugo. 
 
Učinke  izmenjave pričakujemo na področju poznavanju sistema splošnih knjižnic v Sloveniji, 
pri  prenosu  dobrih  praks  in  novih  strokovnih  rešitev,  pri  potrditvi  obstoječih  strokovnih 
rešitev  ali  dobrih  praks  v  domači  knjižnici,  drugačen  ali  razširjen  pogled  pri  vrednotenju 
knjižničnih  storitev,  novih  znanjih  in  spoznanjih,  ki  jih  bodo  udeleženci  izmenjave  delili  v 
svojem  okolju,  spodbujanju  sodelovanja  in  povezovanja  strokovnih  delavcev  sodelujočih 
knjižnic  in  pri  spremembi  organizacijske  kulture.  Pričakujemo  tudi,  da  bo  strokovna 
izmenjava  vplivala  na  dvig  osebne  in  strokovne  samozavesti  udeležencev  izmenjave.  Z 
vzpostavljenim  programom  strokovne  izmenjave  želimo  spodbuditi  še  večje  sodelovanje 
med  slovenskimi  splošnimi  knjižnicami  pri  strokovnem  usposabljanju  in  izobraževanju,  pri 
iskanju  inovativnih  rešitev  za  izvajanje  knjižničnih  storitev,  pristopov  do  različnih  skupin 
prebivalcev ter pri oblikovanju pristopov, ki pripeljejo do ponotranjenja knjižnične dejavnosti 
v lokalnem okolju. 
 
Predvidena  trajanja  strokovnih  izmenjav  bodo  3  –  5  delovnih  dni  po  dogovoru  med 
sodelujočima knjižnicama. 
 
Pripravil: Marijan Špoljar 



Priloga 14:  Program študijske prakse Erasmus+  

  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program študijske 
prakse ERASMUS+ 

 
10. julij – 10. september 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 junij 2014



Program študijske prakse ERASMUS+  
v Mestni knjižnici Ljubljana (2014) 

 
 
 
10. 07.  Prihod, namestitev 
11. 07. 9:00 – 13:00 

 
Uvodno srečanje 
Varstvo pri delu,  
Predstavitev pri direktorici 
Orientacija v Ljubljani 

   
14. 07. 8:00 – 14:00 Organizacija Mestne knjižnice Ljubljana in predstavitev mreže  
15. 07.  8:00 – 13:00 

 
 

13:00 – 14:00 

Knjižnične statistike, segmentiranje podatkov, COBISS (vsi segmenti), 
SURS, 1KA 
Predstavitev strokovnih služb 
Predstavitev Knjižnice Otona Župančiča (KOŽ) 
 

16. 07. 8:00 – 14:00 Pionirska – CMKK 
Predstavitev oddelka, projekti, izvajanje strokovnih nalog, arhiv, kliping) 
IBBY 

17. 07. 8:00 – 11:00 
11:00 – 14:00 

Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke (SDU) 
Vprašaj knjižničarja 

18. 07. 8:00 – 14:00 Prireditve in izobraževanja za otroke (SDU) 
   
21. 07. 9:30 - Mariborska knjižnica (sprejem, predstavitev Mariborske knjižnice, 

organiziranost, financiranje, program, dejavnosti, sprehod po knjižnici) 
22. 07. 9:00 -  Mariborska knjižnica (predstavitev Oddelka za knjižnično mrežo, 

informacijska služba; IKT center – predstavitev oddelka za razvoj, 
informacijske tehnologije in sistema Mariborske knjižnice; ogled in 
predstavitev, izposoja v bolnišnico, dejavnosti za odrasle) 

23. 07. 9:30 - Mariborska knjižnica (Obisk in ogled Knjižnice Ivana Potrča Ptuj; 
Predstavitev dejavnosti Mariborske knjižnice kot osrednje območne 
knjižnice) 

24. 07. 9:00 - Mariborska knjižnica (predstavitev dejavnosti za mlade bralce, igroteka, 
obisk Pionirske knjižnice Nova vas) 

25. 07. 9:00 - Mariborska knjižnica (prestavitev Oddelka za nabavo in obdelavo 
gradiva, sistem Cobiss2 in Cobiss3; Zaključni pogovor) 

   
28. 07. 8:00 – 14:00 Območnost (splošno) 

KAMRA 
29. 07. 8:00 – 14:00 Obisk Knjižnice Grosuplje in Knjižnice Domžale 
30. 07. 8:00 – 14:00 Virtualna knjižnica, spletna stran MKL, e-knjige, e-viri 

Domoznanstvo 
31. 07. 8:00 – 14:00 Obisk Knjižnice Kamnik 

Knjižnica dr. Franceta Škerla (učilnica, igroteka) 
01. 08. 9:00 – 15:00 Knjižnica Jožeta Mazovca 

Knjižnica Jarše; Knjižnica na prostem, Likovna delavnica 
   
04. 08.  8:00 – 14:00 KOŽ Evidenca izposoje 

KOŽ Informacije Mediateka 
05. 08. 8:00 – 14:00 KOŽ Informacije Mediateka 

KOŽ Evidenca izposoje 
06. 08. 8:00 – 14:00 CVŽU (splošno) 



CVŽU (Borza znanja - BZ) 
07. 08. 14:00 – 19:00 Knjižnica Jožeta Mazovca 

(obisk Knjižnice Zadvor) 
Labirint umetnosti – Fužine 

08. 08. 8:00 – 14:00 Središče za samostojno učenje (SSU) 
   
11. 08. 8:00 – 14:00 Borza dela (BD) 
12. 08. 8:00 – 14:00 Evalvacija študentske prakse 

Mapiranje, eko-karta 
Potujoča - preopremljanje gradiva 

13. 08. 12:00 – 14:00 
14:00 – 18:00 

Knjižnica Prežihov Voranc 
Obisk Knjižnice Ig 

14. 08. 8:00 – 11:00 
11:00 – 14:00 

Služba za pridobivanje in obdelavo gradiva (SPOK) 
Informacije KOŽ (1. nad) 

   
18. 08.  Goriška knjižnica Franceta Bevka 
19. 08.  Goriška knjižnica Franceta Bevka 
20. 08.  Goriška knjižnica Franceta Bevka 
21. 08.  Goriška knjižnica Franceta Bevka 
22. 08.  Goriška knjižnica Franceta Bevka 
   
25. 08. 8:00 – 11:00 

11:00 – 14:00 
Slovanska knjižnica 
Knjižnica Bežigrad 

26. 08. 8:00 – 14:00 Knjižnica Šiška 
Knjižnica Šentvid 

27. 08. 16:00 -21:00  Filmobus 
28. 08. 16:00 -19:00 

19:00  
Filmobus 
Strokovno predavanje 

29. 08. 8:00 – 14:00 Strategija splošnih knjižnic 
   
01. 09. 8:00 – 14:00 Prireditve za odrasle, spremljanje poteka dela 
02. 09. 8:00 – 14:00 Promocija in stiki z javnostmi 

SDU - publikacije, oblikovanje 
Trubarjeva hiša literature 

03. 09. 8:00 – 14:00 Obisk Mestne knjižnice Kranj 
04. 09. 13:00 – 20:00 Potujoča knjižnica – obisk terena 
05. 09. 8:00 – 14:00 Oddelek za informatiko (izobraževanja, vasco, e-izobraževajne, BelInfo) 

Evalvacija študentske prakse 
   
08. 09. 8:00 – 14:00 Obisk Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) 

Obisk Centralne tehniške knjižnice (CTK) 
09. 09.  Zaključek prakse 
 



 

 

 

 
Urnik obiska študentk bibliotekarstva v okviru programa Erasmus 

v Mariborski knjižnici 

Zrinka Džoić in Kristina Gašpar 

Študentki bibliotekrstava iz Zadra bosta opravljali prakso prek programa Erasmus v 
Mestni knjižnici Ljubljana, v času od 10. julija do 10. septembra 2014.  

V času od 21. do 25. julija bosta opravljali prakso v Mariborski knjižnici, minimalna 
predpisana praksa je 6 ur na dan. Koordinatorica obiska v Mariborski knjižnici: Barbara 
Kovář, ++386 2 23 52 135, 00386 31 523 526, e-mail: barbara.kovar@mb.sik.si, 
www.mb.sik.si. 

 

Datum Program 

Ponedeljek, 21. julij Rotovški trg 9, Maribor (uprava knjižnice): sprejem, predstavitev 
Mariborske knjižnice, organiziranost, financiranje, program, 
dejavnosti, sprehod po knjižnici itd. – 9.30 - Barbara Kovář, 
Dragica Turjak 

Torek, 22. julij Rotovški trg 2, Maribor (Knjižnica Rotovž): predstavitev Oddelka 
za knjižnično mrežo, informacijska služba – 9.00 - Sandra Jesenek 
 
Dvořakova 3, Maribor, IKT center – predstavitev oddelka za 
razvoj, informacijske tehnologije in sistema Mariborske knjižnice 
– 11.30 – Irena Sirk, Uroš Kuhar, Barbara Kovář 

Dvořakova 3, Maribor (Knjižnica Tabor): ogled in predstavitev, 
izposoja v bolnišnico, dejavnosti za odrasle – 13.00 – Desanka 
Tavčar Pernek in ekipa Knjižnice Tabor 

Sreda, 23. julij Obisk in ogled Knjižnice Ivana Potrča Ptuj – odhod cca 9.30 
Predstavitev dejavnosti Mariborske knjižnice kot osrednje 
območne knjižnice 
Barbara Kovář, Anka Rogina 

Četrtek, 24. julij Rotovški trg 9, Maribor (uprava knjižnice): predstavitev 
dejavnosti za mlade bralce, igroteka, obisk Pionirske knjižnice 
Nova vas, ogled še katere enote Mariborske knjižnice (po 
dogovoru) – od 9.00 naprej - Maja Logar, Aleš Žigart 

Petek, 25. julij Rotovški trg 1, Maribor: prestavitev Oddelka za nabavo in 
obdelavo gradiva, sistem Cobiss2 in Cobiss3 – 9.00 - Slavica 
Rampih, zaposleni v oddelku 

Zaključni pogovor in slovo  
 
Pripravila:                                                                                                 
Mag. Barbara Kovář, vodja Oddelka za razvoj 
17. 6. 2014 



PROGRAM ŠTUDIJSKE PRAKSE ERASMUS+ V GORIŠKI KNJIŽNICI 

(18. 8. do 22.8.) 

 ponedeljek, 18.8. 2014, od 9.00 do 15.00  

‐    sprejem v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica (direktorica Irena Škvarč)  

‐ ogled knjižnice  

‐ predstavitev posameznih oddelkov: uprava  (direktorica  Irena Škvarč), cicibani  (Jana 

Movja), mladina (Darja Šatej), leposlovje (Jani Kuštrin), stroka (Mira Benevol) 

‐ delavnice za otroke, mladino, odrasle, projekt Rastem s knjigo, kotiček Mladiček,  

mednarodna projekta Vse najboljše, Slovenija! in Slovenski novoletni okrasek pri nas 

doma, bralne značke v vrtcih … (Jana Movja)  

‐ potujoča knjižnica (Jana Movja) 

 

 torek, 19. 8. 2014, od 8.00 do 14.00 

‐ časopisni oddelek (Saša Vidmar) 

‐ domoznanski oddelek: medknjižnična  izposoja,  spletna  stran,  facebook, antikvarno 

gradivo (Irena Tul, Breda Seljak) 

‐ krajevna knjižnica Solkan, ogled Knjižnice Frančiškanskega samostana Kostanjevica 

(Breda Seljak, Polonca Kavčič) 

 

 sreda, 20. 8. 2014, od 8.00 do 14.00 (Magda Vremec Ragusi) 

Predstavitev Oddelka za nabavo in obdelavo gradiva. Katalog, Opac in uporabnik. Skozi 

zalogo v knjižnico. Lokacije in zgodovina knjižnice. Mreža. Bibsist online. Lokalne zbirke. 

Statistika  IZUM. Razvoj  računalniške obdelave v Goriški knjižnici. Pot gradiva: nabava 

(Sara  Pegan)  –  katalogizacija  –  oprema  (Smilja  Kitaljević)  –  izposoja.  Tradicionalno 

gradivo  in  sodobna  orodja  –  promocija,  vidnost  (antikvarno  +  Pinterest,  drobni  tiski, 

plakati,  zemljevidi,  razglednice).  Nevidno  gradivo  (retrospektiva,  neinventarizirano 

gradivo).  Posebne  zbirke  (po  katalogizatorjih  –  AV  (Zdenka  Kuštrin),  članki  (Nives 

Gregorc), bibliografije, serijske (Vanja Šuligoj) … 

 

 četrtek, 21. 8. 2014, od 8.00 do 14.00 

‐ območnost – Goriška knjižnica kot ena od desetih slovenskih osrednjih območnih 

knjižnic (Polonca Kavčič), predstavitev portala dobreknjige.si (Irena Škvarč, Polonca 

Kavčič)  

‐ prireditve, razstave in ostali dogodki v knjižnici (Tina Podgornik)  

 

 petek, 22. 8. 2014  

‐ obisk Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper 



Priloga 15:  Poročilo o dnevu zbiranja spominov »Ljubljana v bodeči žici« 
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POROČILO 
Dan zbiranja spominov  »Ljubljana v bodeči žici« 

Mestna knjižnica Ljubljana – Slovanska knjižnica  12. maj 2014 
 

 

Potem ko smo se v Mestni knjižnici Ljubljana v letu 2013 pridružili projektu 
Europeana 1914-1918, projektu zbiranja spominov iz prve svetovne vojne, ki je bil 
del širšega projekta Europeana Awareness, smo v letu 2014 izvedli podoben 
dogodek na temo Ljubljane v drugi svetovni vojni, ki smo ga poimenovali 
»Ljubljana v bodeči žici«. Zbrana gradiva smo postavljali na domoznanski regijski 
portal Kamra www.kamra.si bodisi kot pričevanjsko zgodbo oz. spomine, bodisi kot 
fotografsko gradivo na Kamrino aplikacijo Album Slovenije. 

 
EKIPA IN POTEK DELA 
 
Ker v MKL nameravamo dogodke zbiranja spominov pripravljati vsako leto, je 
direktorica s sklepom oblikovala stalno delovno skupino za izvedbo dneva zbiranja 
spominov  v sestavi Teja Zorko, Anja Frković Tršan, Aleš Klemen, Rudi Majerle, 
Ingrid Verdnik Pal, Vesna Trobec in Gašper Hudolin. Delovna skupina se je sestala 
prvič v februarju in je izvedla pet sestankov. 
 

 Kot strokovnjak za drugo svetovno vojno je aktivno sodeloval zgodovinar 

dr. Blaž Vurnik (Mestni muzej Ljubljana). 

Sodelujoči knjižničarji iz drugih knjižnic: 

 Karmen Jezernik (Žalec) 

 Urša Justin (Domžale) 

 Urška Orešnik (Logatec) 

Sodelujoči  notranji sodelavci na izvedbenem dnevu: 

 Marijan Špoljar SRO 

http://www.europeana1914-1918.eu/sl
http://www.kamra.si/


 

 

 Anja Frković Tršan SRO 

 Aleš Klemen SRO 

 Sara Jakopič KŠ 

 Rudi Majerle SRO (popoldan) 

 Mare Lakovič SRO (dopoldan) 

 Gašper Hudolin SLK 

 Pablo Juan Fajdiga SLK 

 Simona Pečenik SLK 

 Jelka Golli SLK 

 Teja Zorko SLK 

 
Ekipa je torej štela 14 oseb. 
 
Delovne zadolžitve so bile v grobem takšne: 
Priprava ekipe in organizacija pomoči iz drugih knjižnic Anja Frković Tršan. 

Tehnično opremo in postavitev opreme v prostoru ter slikanje Rudi Majerle. 

Pridobitev ustreznega filmskega materiala, stike z zunanjimi inštitucijami in 

kontakte zbirateljev Gašper Hudolin. Postavitev manjše priložnostne knjižne 

razstave Jelka Golli. Pripravo delovnega in terminskega načrta, sklicevanje in 

vodenje sestankov, izdelavo obvestil in besedil za medije in besedil za tiskovine, 

članek za objavo, razpošiljanje pošte društvom in domovom, sodelovanje s PR ter 

izdelavo tiskovin, dogovarjanje z zbiratelji in strokovnjaki kot udeleženci na Dnevu,  

interne naročilnice Teja Zorko. Načrtovanje in organizacijo sodelovanja na PST s 

Timing Ljubljana, oblikovanje obrazcev Aleš Klemen. Promocija, objavljanje in 

kontakti z mediji Vesna Trobec. Oblikovanje celostne grafične podobe, oblikovanje 

vseh tiskovin in pripravo za tisk Ingrid Verdnik Pal. 

 

 

 

 

 

Petek, 
9.5.2014 

KLETNA DVORANA SLK 
9.00-12.00 

Priprava prostora, 
postavitev teh. 
opreme  
 

Aleš Klemen 
Teja Zorko (do 10.15) 
Anja Frković Tršan 
Rudi Majerle 
Primož Šibau 
Gašper Hudolin 



 

 

 
ZBRANI PODATKI IN UDELEŽENI OBISKOVALCI 
 
Dneva zbiranja spominov se v prostorih knjižnice udeležilo 13 obiskovalcev, ki so 
aktivno prispevali z vsebinami in prinešenimi predmeti ali dokumenti. Naknadno so 
svoja soglasja in gradiva po e- pošti poslali še štirje udeleženci, tako da jih je 
skupno 17.   
 
 

MKL 12.5.2014 

Št. aktivnih obiskovalcev 17 

Št. odobrenih zgodb 16 

Št. predmetov/fotografij 70 

Št. skenov  181 

 

Sobota, 
10.5.2014 

PST 
9.00-14.00 
 

Dan promocije na PST 
v sodelovanju s 
Timingom Ljubljana 
na sedmih kontrolnih 
točkah 
(štartnih/ciljnih 
mestih) in na zaklj. 
prireditvi na Kong. 
Trgu  - plakati in 
kazalke, bedži 

 
Sara Jakopič – razdeljevanje 
kazalk in priponk 

Ponedeljek,  
12.5.2014 

 
Prisotnost 7.30-19.00 
(Prehrana za zaposlene: 
dostava pice)  
 
Za obiskovalce: 9.00 – 18.00 
 
 
(voda, sok in drobno pecivo 
za obiskovalce) 
 
Vrtenje filma na temo 2. Sv. 
vojne in LJ (vsebinsko pripravi 
Gašper) 
 
Razstava knjig (Jelka Golli) 

Dan ZBIRANJA 
 
Prisotni 
zbiratelji/informatorji: 
_Nuša Kerševan___ 
_Slavko Krušnik___ 
_Aleksander J. 
Potočnik 
 
obisk novinarja Radia 
SLO 1. okoli 11.00 
 
 
 

Sprejem:  
Zunanji zgodovinar/ka: 
_Dr. Blaž Vurnik MGML_ 
Anja Frković Tršan  
Jelka Golli (dopoldan) 
 
Povezava in logistika: 
Teja Zorko 
 
Katalogizacija in skeniranje: 
Marijan Špoljar 
Aleš Klemen 
Karmen Jezernik (Žalec) 
Urška Orešnik (Logatec)  
Simona Pečenik 
Gašper Hudolin 
Urša Justin (Domžale) 

 
Fotografiranje: 
Rudi Majerle (popoldan) 
Marko Lakovič (dopoldan)  
 
Vračilo predmetov: 
Pablo Fajdiga 
 



 

 

Primerjava s podatki z lanskega Dneva zbiranja spominov na prvo svetovno vojno: 

MKL 25.2.2013 

Št. aktivnih obiskovalcev 23 

Št. odobrenih zgodb 41 

Št. predmetov 156 

Št. fotografij/skenov 529 

 

MEDIJI IN PROMOCIJA 
 
S poštnimi pošiljkami po klasični pošti smo zajeli vsa društva upokojencev, dnevne 
centre in domove za ostarele, nekatera društva zbiralcev, muzeje, nekaj osebnih 
naslovnikov ter Univerzo za 3. življenjsko obdobje, (ki je dogodek ne le oglaševala v 
svojih prostorih, temveč tudi poslala vabilo celotni svoji mailing listi). Dopis in 
priloženo zgibanko so prejele vse ljubljanske osnovne šole in večina gimnazij in 
srednjih šol. Obvestila po e-pošti so bila poslana v zelo velikem obsegu. Z 
zgibankami in plakati so oglaševale vse knjižnice MKL. Veliko gradiva (kazalke in 
priponke) smo razdelili na sobotni prireditvi 10.5.2014 pohod ob poti ob Žici, ki jih 
je razdeljevala Sara Jakopič, s plakati in drugimi tiskovinami smo bili oglaševani na 
stojnici Društva zeleni prstan na Kongresnem trgu.  
 
Dogodek je bil seveda oglaševan na spletni strani MKL, na Facebooku in Twiterju in 
predvajalnikih LPP. K objavi so bili povabljeni mediji v zelo velikem obsegu, 
realizirane objave pa so bile naslednje: 
 
RADIO: 

 Radio Ekspres: najava dogodka (oglas) v rednih časovnih intervalih od 5.5. 

do 11.5. skupno 30 najav 

 

 Radio Slovenija 1. program: daljša reportaža (26 min), nedelja, (novinar 

Bojan Leskovec)  

http://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljska-reportaza/174276282 

 

 Radio Kaos: najava dogodka na radiu in spletni strani 

 
TISK: 

- Nedelo: 11.5.2014: Spomin na žico 

- Dnevnik, 7.5.2014: Zbirali bodo fotografije in pričevanja. Ljubljana v bodeči 

žici, avtorica Darja Valenčič 

- Glasilo MOL Ljubljana: članek sredi aprila v marčevski številki (Teja Zorko) 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljska-reportaza/174276282


 

 

 
TV SLOVENIJA: 
 

- Napoved dogodka v oddaji Dobra ura z Akijem, petek, 9.5.2014 
- Napoved dogodka v oddaji Dobro jutro, ponedeljek, 12.5.2014 

 
SPLET: 

- STA.si:  najava dogodka 

- Napovednik.com 

- Ljubljana.si:  Ljubljana v bodeči žici (članek in najava dogodka na prvi strani) 

- Vzajemnost.si:  najava dogodka 

- Eljubljana.si 

- Nekatere spletne strani knjižnic  

- objava na predvajalnikih LPP, večkrat na dan 

- Facebook, Twitter, spletna stran MKL 

 
 
SKLEP 
 
Ugotovimo lahko, da je bil letošnji Dan zbiranja spominov v primerjavi z lanskim 
deležen manjše odzivnosti medijev kljub našemu enakemu prizadevanju za 
promocijo. Kljub temu menimo, da je bila tema dobro izbrana, saj je popolna 
obdanost z žico in izolacija celega mesta svojevrsten unikum, ki ga v svoji vojni 
zgodovini beleži le Ljubljana.   
Časovno smo Dan posrečeno umestili v okvir dogajanja ob praznovanju 9. maja ter 
s tem povezanim Pohodom ob žici in tekom trojk – promocijsko smo se povezali z 
organizatorji ter gotovo s tem dosegli ustrezno ciljno publiko. Vseeno moramo 
ugotoviti, da je bilo obiskovalcev manj kakor lani, čeprav smo jih pričakovali vsaj 
toliko ali več.  
Eden od razlogov za slabši obisk je verjetno ta, da prebivalci Ljubljane nimajo več 
veliko fotografij iz tega obdobja v svoji  lasti, pa tudi prav veliko fotografij v tistem 
času ni nastalo. S tega vidika morda navezava na Album Slovenije pri tej temi ni 
bila posrečena. 
Delovna skupina bo na evalvacijskem sestanku določila smernice za naslednji Dan 
spominov. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Pripravila: Teja Zorko 
20.5.2014 
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Trubarjeva hiša literature – poročilo za leto 2014 

 

 

1. PROGRAM IN ODPRTOST 

V letu 2014 je Trubarjeva hiša literature (v nadaljevanju THL) sledila raznolikosti in 

inovativnosti programskih vsebin, namenjenih različnim družbenim skupinam in vsem 

generacijam. Program THL je sledil strateškim ciljem Mestne knjižnice Ljubljana (v 

nadaljevanju MKL), spodbujal njeno uveljavljanje kot središča kulturnega in intelektualnega 

življenja v Ljubljani in primere dobrih praks delil z drugimi kulturno izobraževalnimi 

institucijami v Ljubljani, Slovenji in na mednarodnem področju. THL se je tudi v letu 2014, 

usmerila v ustvarjanje odprtega, pluralnega in dinamičnega prostora, ki pripadnikom različnih 

literarnih, intelektualnih in nazorskih skupin omogoča izmenjavo mnenj in stališč o vseh 

kulturnih in družbenih vprašanjih, ki zaznamujejo današnji čas. Poleg uveljavljenih načinov 

predstavitve literature, smo sledili novim tokovom in spodbujali pristope, ki povezujejo 

literaturo z glasbenimi, likovnimi, lutkovnimi in drugimi umetniškimi izrazi. V tem smislu je 

THL postal prostor povezovanja pisateljev, pesnikov, ustvarjalcev in umetnikov različnih 

profilov in ustvarjalnih pristopov. Lastno produkcijo literarnih oziroma z literaturo povezanih 

dogodkov je THL dopolnjevala s programi partnerskih organizacij in posameznikov.  

Programsko ponudbo THL so v letu 2014 sestavljali uveljavljeni sredini problemski večeri, ko 

so v ospredje stopile okrogle mize, strokovna predavanja in javne razprave. Torki in četrtki so 

bili namenjeni literarnim dogodkom, ki se vežejo na literarna branja in pogovore z avtorji. Ob 

petkih in sobotah pa smo izvajali bolj sproščen program, ki je bil vezan na serije filmskih, 

gledaliških in glasbenih dogodkov. Ob ponedeljkih, ko je hiša zaprta, smo prostor namenili 

ustvarjalcem, ki jim zaradi dolgoročnejšega programskega načrtovanja ne moremo zagotoviti 

drugih terminov.  

V Trubarjevi hiši literature smo v letu 2014 gostili 244 prireditev in dogodkov, ki so namenjeni 

odraslim in otrokom. Za odrasle smo pripravili 186 različnih literarnih dogodkov, strokovnih 

predavanj in okroglih miz, glasbenih dogodkov, filmskih projekcij, gledaliških predstav, 

natečajev in tekmovanj. Postavili smo 9 razstav in izvedli 14 izobraževalnih delavnic. V 

prostorih Trubarjeve hiše literature se je odvilo tudi 24 predstavitev projektov, tiskovnih 



konferenc, javnih sestankov, posvetov in podelitev nagrad. Izvedli smo tudi 10 prireditev in 

dogodkov za otroke. Gostili smo tako domače kot tuje predavatelje, goste in sogovornike. 

Programsko smo sodelovali s številnimi založbami, stanovskimi društvi, organizatorji 

festivalov in drugimi kulturnimi ustanovami, intenzivno pa smo se vključevali tudi v projekte 

MKL (Mesto bere, Teden indijske kulture, Teden boja priti korupciji) v okviru katerih smo 

organizirali literarne in pogovorne večere, strokovna predavanja, okrogle mize in filmske 

projekcije. Izvedli smo tudi vodstva po hiši za številne osnovnošolske in dijaške skupine. V prvi 

polovici leta 2014 smo gostili 10 rednih programskih ciklov in jih v drugi polovici leta dopolnili 

z dvema novima. Preostanek programa so tvorili dogodki, ki smo jih soorganizirali v 

sodelovanju z občasnimi zunanjimi programskimi partnerji. Kot soorganizator smo sodelovali 

pri izvedbi simpozija »Literarni diskurz o drogah« in pri premierni izvedbi gledališke predstave 

»Med dvema zidovoma«. V letu 2014 je dogodke v Trubarjevi hiši literature obiskalo preko 

5500 obiskovalcev.  

 

THL je skozi vse leto odprta od torka do petka med 10.00 in 18.00 uro ter v času trajanja 

večernih prireditev, ki se zvečine pričenjajo ob 19.00, kar v povprečju pomeni 50-urno 

tedensko odprtost. V času med 1. julijem in 16. avgustom je bila THL zaprta. 

 

2. FINANCIRANJE 

Za nemoteno delovanje hiše, izvajanje programa in njeno vzdrževanje so bila Trubarjevi hiši 

literature v letu 2014 namenjena posebna sredstva MOL.  

 

3. DELOVANJE HIŠE 

Trubarjeva hiša literature je v letu 2014 nemoteno izvajanje programa zagotavljala z eno 

redno zaposleno osebo in dvema študentoma, ki skupaj opravita približno 180 ur dela 

mesečno. Stalno ponudbo desetih rednih programskih sklopov smo dopolnjevali s pestro 

paleto dogodkov, ki so nastajali v sodelovanju z našimi rednimi programskimi partnerji, s 

kateri smo še naprej uspešno tkali tesne in produktivne vezi. S takšnim pristopom smo 

obiskovalcem skozi celo leto zagotavljali razmeroma velik obseg in visoko raven produkcije 

kulturnih prireditev v centru prestolnice. 

 

Rok Dežman, 

programski vodja Trubarjeve hiše literature 

   



Trubarjeva hiša literature – prireditve za odrasle 
 

Dogodek Datum Naslov prireditve  Izvajalec 

Število izvedenih 
prireditev 

Število 
udeležencev 

Izvajalec 
izobraževanja  

Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Literarni 
dogodki 

07.01.2014 
Predstavitev knjige Razmerja v 
ogledalu Karin C. Rasmussen Anja Janežič 1  25 

10.01.2014 
Na pesniškem tandemu z Meto 
Kušar in Davidom Bandljem Petra Koršič 1  12 

13.01.2014 
Predstavitev knjige Na poti mojega 
srca Milena Matko 1  8 

14.01.2014 Predstavitev novih knjižnih izdaj KUD Lema 1  7 

16.01.2014 
Povej mi, kaj bereš ... z Lukom 
Novakom Tina Košir Mazi 1  14 

20.01.2014 
Predstavitev pesniške zbirke 
Zvezda Milan Novak 1  25 

23.01.2014 
Proces z G. Torkarjem, B. Jurič in 
D. Kobanom - o mladem pesništvu Žiga Rus 1  18 

06.02.2014 
Povej mi, kaj bereš ... z Manco G. 
Renko Tina Košir Mazi 1  44 

14.02.2014 

Ni sonce to, kar se vrti (gostovanje 
belgijskega pesnika Bardthesqueja 
Jaquesa) Društvo Smehomat 1  28 

17.02.2014 
Predstavitev knjige Sprehajalec 
ptic Denisa Škofiča Študentska založba 1  6 

19.02.2014 
Predstavitev programa festivala 
Fabula Študentska založba 1  10 

20.02.2014 

Hrum časa: Od modernizma do 
gulaga (pogovor o delu Osipa 
Mandelštama) Študentska založba 1  19 

21.02.2014 

Na pesniškem tandemu z Danico 
Križanič Müller in Juretom 
Kapunom Petra Koršič 1  11 

27.02.2014 

Čari nesvobode, paradoksi 
svobode (pogovor ob ponovnem 
izidu Komedije človeškega tkiva 
Vitomila Zupana) 

Študentska založba 
(FABULA) 1  36 

27.02.2014 

Proces s Primožem Čučnikom in 
Andrejem Hočevarjem - o 
uredniškem delu Žiga Rus 1  13 

06.03.2014 
Literarni večer udeleženk pesniške 
delavnice Uroša Zupana LUD Literatura 1  19 

07.03.2014 
Povej mi, kaj bereš G z Borutom 
Peterlinom Tina Košir Mazi 1  8 

12.03.2014 

Zakaj pomen literarne zapuščine 
Vojka Gorjana spoznavamo šele 
danes? Študentska založba 1  14 

14.03.2014 
Na pesniškem tandemu z Ifigenijo 
Simonović in Barbaro Jurič Petra Koršič 1  7 

20.03.2014 Predstavitev novih knjižnih izdaj Založba Aristej 1  14 

20.03.2014 
Proces z Aljošo Harlamovom in 
Vladimirjem P. Štefanecom Žiga Rus 1  13 

31.03.2014 Predstavitev knjige Deejay time Marina Bahovec 1  11 

02.04.2014 Predstavitev knjižnih novosti Založba Goga 1  18 

03.04.2014 
Povej mi, kaj bereš G z Boštjanom 
Naratom Tina Košir Mazi 1  17 

10.04.2014 Predstavitev knjižnih novosti 
KUD Sodobnost 
International 1  14 

15.04.2014 
Proces s Petro Koršič in Aljošo 
Harlamovim Žiga Rus 1  11 

18.04.2014 
Na pesniškem tandemu z Alešem 
Štegrom in Gašperjem Bivškom Petra Koršič 1  21 

22.04.2014 
Predstavitev romana Irene Svetek 
Zaspi, mala moja, zaspi Založba Litera 1  2 

08.05.2014 
Povej mi, kaj bereš G z Ireno 
Cerar Tina Košir Mazi 1  18 

09.05.2014 Literature za mir Obrazi miru Slovenski center PEN 1  32 

22.05.2014 
Proces z Ano Lasič, Petrom 
Bratušo, Špelo Levičnik Oblak in Žiga Rus 1  12 



Žigom Valetičem (o scenaristiki) 

26.05.2014 
Literarni večer učencev Osnovne 
šole Domžale mag. Mateja Mahnič 1  24 

29.05.2014 Predstavitev novih knjižnih izdaj 
KUD Sodobnost 
International 1  16 

29.05.2014 

Krvava čajanka (predstavitev 
študijske skupine z Univerze za 3. 
življenjsko obdobje) mag. Mateja Mahnič 1  42 

30.05.2014 
Na pesniškem tandemu z Eriko 
Vouk in Klariso Jovanovič Petra Koršič 1  15 

03.06.2014 Kaj se rima na nič? Olga Pega Kunstelj 1  23 

05.06.2014 
Povej mi, kaj bereš G s Tanjo 
Zgonc Tina Košir Mazi 1  17 

17.06.2014 Slovaško-slovenski večer MIRA, pri SC PEN 1  28 

20.06.2014 

Na pesniškem tandemu z 
Gregorjem Podlogarjem in 
Tiborjem Hrsom Pandurjem Petra Koršič 1  13 

29.08.2014 
Pesniškoprevajalska delavnica 
Zlati čoln 2014 Iztok Osojnik 1  12 

12.09.2014 
Na pesniškem tandemu z Josipom 
Ostijem in Barbaro Jurša Petra Koršič 1  10 

24.09.2014 Bilj je časG Igor Knez 1  22 

25.09.2014 
Genetov aktivizem in njegova 
podoba palestinskega konflikta Suzana Koncut 1  21 

02.10.2014 
Povej mi, kaj bereš G z Miho 
Mazzinijem Tina Košir Mazi 1  60 

17.10.2014 

Na pesniškem tandemu z 
Andrejem Medvedom in Anjo 
Golob Petra Koršič 1  10 

20.10.2014 
Čustva, občutja in naravnanost – 
Arthur Rimbaud Matjaž Lunaček 1  62 

23.10.2014 

Literarna čajanka s Tino Kozin, 
Vladimirjem Štefanecom in 
Zoranom Kneževićem Anja Radaljac 1  29 

27.10.2014 Literaturni diskurz o drogah 
Johann Georg 
Lughofer 1  73 

31.10.2014 Trubarjeva hiša duhov Aljaž Krivec 1  17 

04.11.2014 Predstavitev romana Odpusti Aleš Šteger 1  18 

06.11.2014 
Povej mi, kaj bereš G z Glorjano 
Veber Tina Košir Mazi 1  15 

11.11.2014 Trubarjeva hiša duhov Aljaž Krivec 1  22 

12.11.2014 
Predstavitev knjige Auschwitz je 
tudi tvoj 

Nadia Roncelli - 
Založba Maldika 1  17 

14.11.2014 
Na pesniškem tandemu z Bino 
Štampe Žmavc in Miljeno Cunta Petra Koršič 1  17 

18.11.2014 
Predstavitev pesniške zbirke 
Izgubljanja Sara Remžkar 1  8 

19.11.2014 V zavetju besede JSKD 1  40 

25.11.2014 Literarna čajanka Anja Radaljac 1  19 

09.12.2014 Literatura živi! Ann Cotten 1  25 

11.12.2014 

Pogovor s Sovretovim 
nagrajencem in ožjima 
nominirankama za Sovretovo 
nagrado 

Društvo književnih 
prevajalcev 1  18 

12.12.2014 
Pogumni ježek/Ouriço Coração de 
Leão Barbara Juršič 1  14 

12.12.2014 Večer poezije Kajetana Koviča Miran Kralj 1  27 

15.12.2014 Trubarjeva hiša duhov Aljaž Krivec 1  14 

16.12.2014 
Pogovorni večer z ICORN 
pisateljem Girmo Fantaye  PEN 1  32 

18.12.2014 Literarna čajanka Anja Radaljac 1  11 

19.12.2014 
Na pesniškem tandemu z Ivanom 
Dobnikom in Radharani Pernarčič Petra Koršič 1  17 

Literarni 
dogodki - 

skupaj    65 0 1315 

Razstave 
20.02.2014 Slon na drevesu 

Maša Ogrizrek in 
Dunja Jogan 1   



20.03.2014 literatura14 

Naravoslovno 
tehniška fakulteta, 
oddelek za tekstilstvo 1   

11.04.2014 Živel strip! Forum Ljubljana 1   

19.05.2014 Za njihovo mizo je vsega dovolj Brina Steblovnik 1   

02.06.2014 Duše Dušan Šarotar 1   

01.09.2014 Renesančni simbolizem Nova akropola 1   

01.10.2014 Razstava ilustracij 
Miha Hančič in 
Marjana Šegula 1   

01.11.2014 Razstava ilustracij 
Tina Dobrajc in 
Boštjan Plesničar 1   

01.12.2014 Razstava slik in poezije 
Meta in Maruša 
Krese 1   

Razstave - 
skupaj    9 0 0 

Strokovna 
predavanja 

06.01.2014 
Izak Košir in Miroslav Akrapović: 
Med malikovanjem in kritiko SIGIC 1   29 

07.01.2014 Anna Friz: City at Night Zavod Cona 1   14 

08.01.2014 
Pogovor o knjigi Hannah Arendt O 
nasilju 

Slovensko sociološko 
društvo 1   54 

09.01.2014 
Zenitizem in jugoslovanska 
avantgarda 

THL v sodelovanju s 
FF   1 31 

13.01.2014 Narod, nacionalizem, patriotizem 
Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani 1   12 

14.01.2014 Pogovor ob izidu 98. številke revije Likovne besede 1   36 

15.01.2014 
O najdbah in izvodih Trubarjeve 
Cerkovne ordninge SPD Primož Trubar 1   26 

16.01.2014 
Predstavitev zbornika Dolga pot 
pravic žensk 

Znanstvena založba 
FF in Studia 
Humanitatis 1   24 

22.01.2014 Mediji in pravosodje Pogledi 1   40 

27.01.2014 
Razprava ob izidu monografije 
Ženske v znanosti FDV 1   38 

29.01.2014 
Pogovor z Ano Krajnc o knjigi 
Spoznaj sebe in druge Zdenka Peloz 1   35 

04.02.2014 
K prenovi političnega prostora v 
Sloveniji 

Akademija za 
demokracijo 1   48 

05.02.2014 
Drugi spol in feminizem kot 
simptom 

Slovensko sociološko 
društvo 1   46 

05.02.2014 Kapitalizem in ekološka kriza 
Inštitut za delavske 
študije 1   31 

10.02.2014 Predavanje o zvočni umetnosti Colin Black 1   7 

11.02.2014 Človek v terratopu Špela Petrič 1   7 

12.02.2014 
Moč argumenta in argument moči 
v DZ Pedagoški inštitut 1   15 

13.02.2014 
Pristopi in prakse intermedijalnosti 
v sodobnih interpretacijah  

THL v sodelovanju s 
FF   1 18 

19.02.2014 Hitlerjev Bog SPD Primož Trubar 1   50 

24.02.2014 
Predstavitev Donaueschingenskih 
glasbenih dnevov 

Slovensko 
muzikološko društvo 1   14 

28.02.2014 
Svoboda ustvarjanja v Etiopiji 
(gostovanje Girma T. Fantayea) Festival FABULA 1   16 

03.03.2014 
Meje moje svobode so meje 
mojega spleta Festival FABULA 1   45 

04.03.2014 Svoboda medijev nekoč in danes Festival FABULA 1   37 

05.03.2014 Kaj po univerzi? 
Slovensko sociološko 
društvo 1   58 

05.03.2014 
Subkulture - pot do svobode ali 
omejevanje? Festival FABULA 1   9 

06.03.2014 
Predstavitev novih socioloških 
knjig iz zbirke Dialogi Založba Aristej 1   18 

06.03.2014 
Srednjeveški antifonarji žičkih 
kartuzijanov G 

Slovensko 
muzikološko društvo 1   13 

08.03.2014 Svoboda izbire Festival FABULA 1   52 

11.03.2014 Blišč naličij in zaodrske pasti Marko Košnik 1   8 

12.03.2014 
Politike ničelne tolerance: 
problemi, možnosti in izzivi Pedagoški inštitut 1   5 



17.03.2014 Emonske zgodbe dr. Marjeta Šašel Kos 1   49 

19.03.2014 
Orkestrska poustvarjalnost v 
Ljubljani med obema vojnama 

Slovensko 
muzikološko društvo 1   8 

19.03.2014 
Povezave med slovensko in 
hrvaško reformacijo SPD Primož Trubar 1   23 

24.03.2014 Dobro je, ker je zanič 
THL v sodelovanju s 
FF   1 35 

26.03.2014 
Srečko Kosovel - čudež brez 
negativnega totala Pogledi 1   38 

27.03.2014 
Pogovor ob obisku japonskega 
pesnika Mutsua Takahashija 

FF in Študentska 
založba 1   27 

27.03.2014 Vzgajanje pogleda, prvi dogodek Goran Peršin 1   8 

01.04.2014 
O možnostih prodora naših knjig 
za otroke in mladino v tujino Slovenski center PEN 1   19 

02.04.2014 Nasilje nad ženskami 
Slovensko sociološko 
društvo 1   60 

07.04.2014 
Kakšen (nov) medijski model 
Slovenija potrebuje? Dijana Matković 1   34 

08.04.2014 Vzgajanje pogleda, drugi dogodek Mitja Reichenberg 1   13 

08.04.2014 
Ne gre za projekt, gre za odnos 
(predavanje Annie Abrahams) Zavod Cona 1   17 

09.04.2014 Čustveno in socialno učenje Pedagoški inštitut 1   22 

10.04.2014 Trendi socialnih omrežij 
THL v sodelovanju s 
FF   1 25 

16.04.2014 
Reformacija na Dravskem polju 
(predavanje mag. Žige Omana SPD Primož Trubar 1   21 

17.04.2014 Vzgajanje pogleda, tretji dogodek Dušan Rutar 1   14 

07.05.2014 
Revščina zaposlenih in Duh 
Filadelfije 

Slovensko sociološko 
društvo 1   36 

12.05.2014 Urjenje spomina s knjigo Jasmina Lambergar 1   11 

13.05.2014 
Totalka - pogovor o umetniških 
resnicah 

Irena Tomažin, Leja 
Jurišić, Igor Štromajer 1   14 

14.05.2014 
Povezave med kreativnostjo in 
duševnim zdravjem Dr. Nico Schüler 1   9 

14.05.2014 
Zdravstvena vzgoja in zdravje kot 
posel Pedagoški inštitut 1   22 

15.05.2014 
Predavanje Ronnija Barkana, 
izraelskega aktivista 

BDS Gibanje 
Slovenija 1   28 

15.05.2014 
Novi pesniški pristopi v sodobni 
slovenski poeziji 

THL v sodelovanju s 
FF 1   10 

21.05.2014 Praktični vidiki avtorskih pravic SIGIC 1   14 

21.05.2014 
Katoliška cerkev v Nemčiji v času 
Tretjega Reicha SPD Primož Trubar 1   16 

22.05.2014 Pogovor o dveh socioloških knjigah 
Slovensko sociološko 
društvo 1   38 

28.05.2014 
Kdaj in kako se sme avtorska dela 
prosto uporabljati? SIGIC 1   19 

03.06.2014 Nezvestoba in klinična praksa Veronika Podgoršek 1   26 

09.06.2014 
Marxov koncept alternative 
kapitalizmu Peter Hudis 1   44 

10.06.2014 Time<>Space Cirkulacija 2 1   8 

12.06.2014 Hegel in ideja filozofije prava 

dr. Goran Gretič v 
okviru Seminarja za 
politično teorijo 1   18 

12.06.2014 
Diskusija ob izidu antologije 75 
pesmi od Dekleve do Peratove 

LUD Literatura in 
zavod Litera 1   23 

18.06.2014 

Predstavitev knjige Performative 
Gestures Political Moves in 
založniškega projekta Red Athena 
University Press Društvo Mesto žensk 1   32 

19.06.2014 

Proces z 
oblikovalcema/ilustratorjema 
Zoranom Pungerčarjem in Tanjo 
Gerkman Žiga Rus 1   7 

23.09.2014 Kje bom jutri? Goran Lukič 1   10 

30.09.2014 Renesančni simbolizem Nova akropola 1   15 

01.10.2014 Jan Makarovič: Avantura sveta 
Slovensko sociološko 
društvo 1   20 



08.10.2014 
Boj proti korupciji, etika in 
integriteta 

KPK - Gregor 
Pirjevec 1   15 

15.10.2014 
Evropsko Judovstvo pred 
holokavstom in po njem SPD Primož Trubar 1   28 

17.10.2014 
Glasba je prostor, v katerem se 
srečajo note in tišina  

Slovensko 
muzikološko društvo 1   73 

29.10.2014 Kulturna politika Pogledi in Razpotja 1   27 

03.11.2014 
Materializem in ekonomski 
redukcionizem 

Inštitut za delavske 
študije 1   72 

05.11.2014 
Predstavitev treh knjig Studie 
Humanitatis 

Slovensko sociološko 
društvo 1   28 

12.11.2014 Sodobni izzivi v državljanski vzgoji Pedagoški inštitut 1   5 

13.11.2014 Tudi med molkom Sarajevo poje Petra Hamer 1   11 

17.11.2014 
Medkulturna spoznavanja z Anjo 
Figelj Anja Figelj 1   15 

25.11.2014 Zločini Izraela, sokrivda Evrope David Cronin 1   17 

26.11.2014 Kulturna politika Pogledi in Razpotja 1   12 

01.12.2014 
Kinološki priročnik - Takoj pusti 
moj čevelj Maja Kalaš 1   7 

02.12.2014 
Položaj in perspektive Indije v 
sodobnem svetu  

FDV, Veleposlaništvo 
Indije 1   23 

03.12.2014 

Rabindranath Tagore in Srečko 
Kosovel: skupna perspektiva v 
razdeljenem svetu Ana Jelnikar 1   15 

03.12.2014 Misliti prelome, lomiti ideologije 
Slovensko sociološko 
društvo 1   21 

05.12.2014 
Društvo Integriteta – Transparency 
International Slovenia 

Vid Doria in 
Sebastjan Peterka 1   3 

05.12.2014 
S srcem v šoli, učbenik 
pedagogike za starše Godi Keller 1   58 

17.12.2014 O naravi prepovedanega sadu SPD Primož Trubar 1   21 
Strokovna 

predavanja - 
skupaj    81 4 2120 

Potopisna 
predavanja 

      

      
Potopisna 

predavanja - 
skupaj    0 0 0 

Glasbene 
prireditve 

07.02.2014 Poetike & muzike 

Breda Sobočan, 
Dušan Šarotar in 
Tomaž Grom 1  29 

22.02.2014 Večer uglasbene poezije 

Sine & Dani (Mirko 
Videčnik in Dani 
Bedrač) 1  9 

22.03.2014 
Večer s srednjeveškimi baladami 
Janeza Menarta Matej Krajnc 1  25 

05.04.2014 Koncert brez naslova Primož Sukič 1  24 

07.06.2014 Psalmi iz daljave Matej Krajnc 1  16 

15.06.2014 
Koncert palestinske skupine 
Onadekom band 

BDS Gibanje 
Slovenija 1  14 

15.11.2014 
Koncert Silvane Paletti in Zvonke 
Simčič 

Silvana Paletti in 
Zvonka Simčič 1  18 

21.11.2014 Plesno glasbeni dogodek Društvo Rozana 1  24 

13.12.2014 Literarno-glasbeni koncert Matej Krajnc 1  19 

27.12.2014 Potopljene poezije Anja Mejač in avtorji 1  35 
Glasbene 

prireditve - 
skupaj    10 0 213 

Filmske 
predstave 

30.01.2014 
Projekcija filma Jaffa. The 
Orange's Clockwork (2009) 

BDS Gibanje 
Slovenija 1  8 

11.04.2014 Živel strip! (projekcija animacij) Forum Ljubljana 1  48 

13.06.2014 Projekcija filma Cesta MKL 1  16 

23.12.2014 Gone Girl Novi Dijak 1  16 
Filmske in 

video    4 0 88 



projekcije - 
skupaj 

Gledališke 
predstave 

18.01.2014 Šeherezada Rok Bohinc et al. 1  20 

15.02.2014 Dragi/a Rahela Kločič et al. 1  22 

15.03.2014 Pikova dama KD Iglu 1  25 

12.04.2014 Večerni gost Tim Kern et al. 1  41 

26.04.2014 Hlapci se ženijo 

Društvo za razvoj 
gledališča v 
izobraževanju 1  16 

31.05.2014 Slovenska popevka Peter Frankl et al. 1  24 

14.06.2014 Kako sem preživel Goli otok Sergej Ferrari 1  15 

21.06.2014 Iz pesmi v zgodbo Jošt Jesenovec et al. 1  21 

25.10.2014 Ljubezen v poeziji in življenju 
Maja in Tomaž 
Dekleva Lapajne 1  24 

20.11.2014 Med dvema zidovoma KUD Transformator 1  90 

22.11.2014 Urbane legende Pravljičarija 1  23 

24.11.2014 Vsi smo krivi 
Urška Sajko in 
AGRFT 1  27 

20.12.2014 Junakova pot KUD KIKS 1  21 
Gledališke 
predstave - 

skupaj    13 0 369 

Ustvarjalne 
delavnice 

      

      
Ustvarjalne 
delavnice - 

skupaj    0 0 0 

Natečaji in 
tekmovanja 

21.01.2014 Urne zgodbe Anja Radaljac 1  32 

18.02.2014 Urne zgodbe II Anja Radaljac 1  42 

18.03.2014 Urne zgodbe III Anja Radaljac 1  47 

01.04.2014 Urne zgodbe IV Anja Radaljac 1  55 

23.04.2014 Urne zgodbe, 1. polfinale Anja Radaljac 1  57 

20.05.2014 Urne zgodbe, 2. polfinale Anja Radaljac 1  31 

17.06.2014 Urne zgodbe, FINALE Anja Radaljac 1  36 

18.11.2014 Urne zgodbe Anja Radaljac 1  22 

16.12.2014 Urne zgodbe Anja Radaljac 1  19 
Natečaji in 
tekmovanja 

- skupaj    9 0 341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugo 

10.02.2014 Evropski dan epilepsije 
Liga proti epilepsiji 
Slovenije 1  23 

25.02.2014 
Predstavitev glasbene izdaje 
(Matej Krajnc in Sužnji sendvičev) Akord Records 1  7 

28.02.2014 

Paralelna življenja - Zgodbe 
izbrisanih prebivalcev včeraj, 
danes, jutri 

Filozofska fakulteta in 
Fakulteta za socialno 
delo 1  28 

05.03.2014 Predstavitev festivala Tresk Radio Študent 1  12 

21.03.2014 Večer umetniške radiofonije RTV Slovenija 1  18 

23.04.2014 
Tiskovna konferenca Radia 
Študent ob 45. jubileju Radio Študent 1  14 

16.05.2014 
Predstavitev delovanja zavoda 
Voluntariat Zavod Voluntariat 1  15 

06.06.2014 
AntiKvarna Kavarna, bolšja 
prodaja rabljenih knjig in čajanka 

Maša Ogrizek in 
Marjana Miš Šegula 1  40 

07.06.2014 
AntiKvarna Kavarna, bolšja 
prodaja rabljenih knjig in čajanka 

Maša Ogrizek in 
Marjana Miš Šegula 1  65 

10.06.2014 
Gana - predstavitev 
prostovoljskega projekta Zavod Voluntariat 1  21 

26.06.2014 Predstavitev projekta DEPRA Radio Študent 1  3 

05.09.2014 
Novinarska konferenca pred 
podelitvijo Rožančeve nagrade 

Društvo Marjan 
Dožanc 1  10 



09.09.2014 
Sestanek društva RAST - Projekt 
Novi dijak Društvo Rast 1  6 

10.09.2014 
Tiskovna konferenca založbe 
Goga Založba Goga 1  15 

29.09.2014 Sestanek društva literarnih kritikov 
Društvo literarnih 
kritikov 1  15 

18.10.2014 
AntiKvarna Kavarna, bolšja 
prodaja rabljenih knjig in čajanka 

Maša Ogrizek in 
Marjana Miš Šegula 1  100 

22.10.2014 
Podelitev nagrade za izvirno 
slovensko slikanico 2014 

Zdravko Kafol - 
gospodarska 
zbornica 1  53 

23.10.2014 
Tiskovna konferenca Slovenskega 
sociološkega društva SSD 1  10 

18.11.2014 
Tiskovna konferenca Radia 
Študent Radio Študent 1  21 

19.11.2014 Tiskovna konferenca Sodobnost Sodobnost 1  25 

01.12.2014 Tiskovna konferenca Goga Založba Goga 1  29 

22.12.2014 Sestanek odbora založnikov  Rokus Klett 1  18 

22.12.2014 Srečanje s Pogledi Revija Pogledi 1  24 
Drugo - 
skupaj    23 0 572 

SKUPAJ 
PRIREDITVE    214 4 5018 

 
 
 
Trubarjeva hiša literature – prireditve za otroke 
 

Dogodek Datum Naslov prireditve Izvajalec 

Število izvedenih 
prireditev 

Število 
udeležencev 

Izvajalec 
izobraževanja 

Zunanji 
izvajalci 

Notranji 
izvajalci 

Literarni 
dogodki 

      

      

      
Literarni 
dogodki - 

skupaj   0 0 0 

Razstave 
      

      
Razstave - 

skupaj    0 0 0 

Ure pravljic, 
bralne ure 

30.01.2014 

Pravljična ura za predšolske 
otroke (po motivih Marjance 
Jemec Božič) Tone Obadič  1 21 

31.01.2014 

Pravljična ura za predšolske 
otroke (po motivih Marjance 
Jemec Božič) Ida Mlakar  1 18 

05.02.2014 

Pravljična ura za predšolske 
otroke (po motivih Marjance 
Jemec Božič) Ida Mlakar  1 11 

06.02.2014 

Pravljična ura za predšolske 
otroke (po motivih Marjance 
Jemec Božič) Tone Obadič  1 15 

Ure pravljic, 
bralne ure - 

skupaj    0 4 65 

Predstave 06.12.2014 Otroško doživetje ob snežinki Rada Kikelj Drašler 1  13 
Predstave - 

skupaj    1 0 13 

Ustvarjalne 
delavnice 

13.03.2014 Junaki z ladje Argo na Ljubljanici 
Gaja Kos in Damijan 
Stepančič 1  6 

28.03.2014 Slon na drevesu Maša Ogrizek 1  42 
Ustvarjalne 
delavnice -    2 0 48 



skupaj 

Uganke, kvizi 
      

      
Uganke, 

kvizi - skupaj    0 0 0 
SKUPAJ 

PRIREDITVE    3 4 126 

 
 
 
 
 
Trubarjeva hiša literature – izobraževanje za odrasle 
 

Dogodek Datum Naslov izobraževanja Izvajalec 
Število 

ur 

Izvajalec 
izobraževanja Število 

udeležencev 
zunanji notranji 

Vodeni obiski 
knjižnice 

       

       
Vodeni obiski 

knjižnice - skupaj    0 0 0 0 

Računalniško 
opismenjevanje 

       

       
Računalnško 

opismenjevanje  - 
skupaj    0 0 0 0 

Tečaji 
       

       

Tečaji - skupaj    0 0 0 0 

Izobraževalne 
delavnice 

22.01.2014 So-branja (bralski krožek) THL 2   1 7 

28.01.2014 
First Reader z Andrejem 
Perhajem 

Anja Figelj 
(UtripAnja) 2 1 0 11 

26.02.2014 
First Reader z Lukom 
Vidmarjem 

Anja Figelj 
(UtripAnja) 2 1 0 10 

25.03.2014 
First Reader z dr. Mojco 
Horvat 

Anja Figelj 
(UtripAnja) 2 1 0 9 

22.04.2014 First Reader s Tino Volarič 
Anja Figelj 
(UtripAnja) 2 1 0 8 

27.05.2014 

First Reader z dr. Marjetko 
Golež Kaučič (o slovenski 
ljudski pesmi) 

Anja Figelj 
(UtripAnja) 2 1 0 10 

16.09.2014 Delavnica improvizacije 
Društvo 
Rastem 2 1 0 8 

18.09.2014 
Delavnica kreativnega 
pisanja 

Marjetka 
Krapež 3 1 0 11 

25.09.2014 
Delavnica za založnike in 
knjigotržce 

Društvo 
slovenskih 
založnikov 4 1 0 28 

27.09.2014 

Vzgojno-izobraževalni 
program animiranega filma 
Slon 

Društvo za 
oživljanje 
zgodbe 2 
koluta 2 1 0 8 

28.09.2014 

Vzgojno-izobraževalni 
program animiranega filma 
Slon 

Društvo za 
oživljanje 
zgodbe 2 
koluta 4 1 0 10 

02.10.2014 
Delavnica za založnike in 
knjigotržce 

Društvo 
slovenskih 
založnikov 4 1 0 28 

06.11.2014 
Delavnica za založnike in 
knjigotržce 

Društvo 
slovenskih 
založnikov 4 1 0 35 

11.11.2014 
Delavnica kreativnega 
pisanja 

Marjetka 
Krapež 2 1 0 11 

09.12.2014 
Izobraževalna delavnica 
Založbe Beletrina Anja Kovač 5 1 0 15 



Izobraževalne 
delavnice - skupaj    42 14 1 209 

 
Strokovne 
konference 

22.10.2014 

Javni posvet: Populizem, 
rasizem in šola – 
perspektive za državljansko 
vzgojo 

Mojca Frelih - 
Mirovni 
inštitut 6 1  32 

Strokovne 
konference - 

skupaj*    6 1  32 
SKUPAJ 

IZOBRAŽEVANJA    48 15 1 232 
*V poročilu objavljeno pod Učni center v posebnem poglavju, zato na tem mestu ne navajamo, da ne pride do podvajanja 
podatkov. 

 
 
 
 
Trubarjeva hiša literature – izobraževanja za otroke 
 

Dogodek Datum Naslov izobraževanja Izvajalec 
Število 

ur 

Izvajalec 
izobraževanja Število 

udeležencev 
zunanji notranji 

Vodeni obiski 
knjižnice 27.11.2014 

Vodenje po THL in ogled 
filma o Primožu Trubarju THL 1  1 37 

Vodeni obiski 
knjižnice - skupaj    1 0 1 37 

Računalnško 
opismenjevanje 

       

       
Računalniško 

opismenjevanje - 
skupaj    0 0 0 0 

Tečaji 
       

       

Tečaji - skupaj    0 0 0 0 

Izobraževalne 
delavnice 

28.01.2014 Delavnica animiranega filma 

Društvo za 
oživljanje 
zgodbe 2 
koluta 3 1  21 

04.02.2014 Delavnica animiranega filma 

Društvo za 
oživljanje 
zgodbe 2 
koluta 3 1  19 

Izobraževalne 
delavnice - skupaj    6 2 0 40 

SKUPAJ 
IZOBRAŽEVANJA    7 2 1 77 
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